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 مقدمة
, وعـىل آلـه احلمد هللا , والصالة والسالم عىل رسـول اهللا 

 وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين, وبعد
رة فريـدة حـني كـانوا ساد املسلمون الدنيا , وبنوا حضـا

 .مستمسكني بدين اهللا عقيدة ورشيعة, عبادة وسلوكاً وأخالقاً 
عىل اهللا وهـانوا يف أرض هانوا وبقدر ما بعدوا عن دينهم 

 .اهللا, ودارت عليهم الدوائر , فصاروا أثراً بعد عني
وقام املصلحون والغيورون يرومون استعادة األمة لسابق 

وا الرأي , فـام وجـدوا عالجـاً جمدها وعظيم سؤددها, وتداول
أنجع إلصالح حاهلا اليوم من العالج الـذي أصـلح حاهلـا يف 

لن يصلح حـال ": صدر اإلسالم, وكام يقول وهب بن كيسان
 .)١("ال بام صلح به أوهلاإمة األ ذهه

: داء هـذه األمـة, وأرشـدها إىل دوائهـا  ملسو هيلع هللا ىلصوصف وقد 
, فعلـيكم فإنه من يعش منكم بعـدي فسـري اختالفـاً كثـرياً «

بسنتي وسنة اخللفاء املهديني الراشدين, متسكوا هبـا, وعضـوا 
 .)٢(»عليها بالنواجذ

                                                 
(١)אא،אF٢٣L١٠KE
 (٢)אF٤٦٠٧Eא،F٤٢E،F١٦٦٩٤KE



 

− ٤ − 
 

,  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان كذلك فالواجب علينا التعرف عـىل سـنته 
ثم العض عليها بالنواجذ, وهو أمر كثر حديث الوعـاظ عنـه, 

, ملسو هيلع هللا ىلصه تفال تكاد جتد واعظاً إال وهو حيـث عـىل التمسـك بسـن
فيبـني لنـا  ,ن يضع النقاط عـىل احلـروفوقل أن نجد منهم م

, كيف كان يف خمتلف األمور التي تعرض لنا يف حياتنا ملسو هيلع هللا ىلصسنته 
يتعامــل مــع أزواجــه وأهــل بيتــه? وكيــف عامــل خدمــه  ملسو هيلع هللا ىلص

 .وأصحابه, بل كيف تعامل مع عدوه
 وهكذا سلسلة طويلة من األسـئلة, نسـتلهم مـن خـالل

ذا اهلـدي إىل تلمـس هـ دفعنا, ويملسو هيلع هللا ىلصهدي النبي  اإلجابة عنها
األنموذج الذي وضعه اهللا نصب أعيننا , وطالبنا  ملسو هيلع هللا ىلصنا أنه إيامنُ 

ـولِ اهللاِ ﴿عىل هنجه وغرزه  باتباعه وامليش سُ مْ يفِ رَ كُ انَ لَ دْ كَ قَ  لَ
و اهللاَ جُ رْ انَ يَ نَةٌ ملَِّن كَ سَ ةٌ حَ وَ رَ اهللاَ أُسْ كَ ذَ رَ وَ خِ مَ اآلْ يَوْ الْ رياً  وَ ثـِ  ﴾ كَ

 ).٢١: األحزاب (
أن ننتقل بإيامننا بـالنبي  صفحاتمن خالل هذه الإننا نود 

من اإلطار النظري إىل االتبـاع العمـيل الـذي هـو برهـان  ملسو هيلع هللا ىلص
 , وحينهـا فقـط نكـون مـؤمنني حقـاً اإليامن ودليلـه وحقيقتـه

, وحينها فقط تستقيم حياتنا وفق اإلسالم العظيم  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد ب
ثر بـه, الذي أنزله اهللا ليحكم حياتنا , ال ليكون جمرد شعار نتـد
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من غري أن يكـون واقعـاً يرشـد سـلوكنا ويقـيم حياتنـا وفـق 
 .مرايض ربنا تبارك وتعاىل

مور التي نحتاج فيها إىل االستمسـاك هبـدي النبـي إن األ
فام من صـفحة يف حياتنـا كثرية تشمل كل حلظة يف حياتنا,  ملسو هيلع هللا ىلص

 .فيها توجيه بقوله أوفعله ملسو هيلع هللا ىلصإال وللنبي 
جانــب مــن   نســلط الضــوء عــىل ويف هــذه الصــفحات

اجلوانب املهمة يف حياتنا, وهو املعاملة مع اآلخـرين, ننهـل يف 
لآلخـرين, فـنحن  ملسو هيلع هللا ىلصمعاملة النبـي تصحيح هذا اجلانب من 

أحوج ما نكون إىل هذا اهلدي مـع فسـاد تعاملنـا مـع بعضـنا, 
فالدين ليس فقط معاملة مع اهللا, بـل هـو معاملـة مـع اخللـق 

, ولئن كانت  عـىل املسـاحمة فـإن حقـوق  حقوق اهللا مبنيةأيضاً
, لذا وجب علينا معرفة هـدي النبـي  عىل املشاحة ةالعباد مبني

فتنصلح عالقاتنا األرسية  ,لنتأسى به ;لقيف املعاملة مع اخلَ  ملسو هيلع هللا ىلص
 .واالجتامعية

الرد وأقومـه عـىل  فيه أبلغ ملسو هيلع هللا ىلصكام أن إشاعتنا هلدي النبي 
, ملسو هيلع هللا ىلصباطيل التي يثريها األفاكون عن شخصـه االفرتاءات واأل

, فإنـا ملسو هيلع هللا ىلصفلئن تساءل بعضهم عن اخلري الـذي جـاء بـه حممـد 
قطـرات بعـض جاء بكل خري, وما صفحاتنا إال  ملسو هيلع هللا ىلصنعتقد أنه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمن بحر خريه وهديه 
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يف  ملسو هيلع هللا ىلصولن أستطيع يف هذا املقـام استقصـاء هـدي النبـي 
معامالته كلها, فهذا دونه خرط القتاد, وهو بحر بعيد غـوره, 

, وفيها ما ملسو هيلع هللا ىلص نامذج من هديه عىل ءلكني رأيت أن أسلط الضو
, ملسو هيلع هللا ىلصيدعونا إىل مزيد من البحث والتنقيب عـن سـنته وهديـه 

سأل أن يقيم حياتنا عىل السـنة, وأن جيعلنـا ممـن عـرف أواهللاَ 
 .احلق والتزمه, إنه ويل ذلك والقادر عليه

***
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 : الفصل األول

 يف بيته هوهدي ملسو هيلع هللا ىلصمعاملة النبي 
 :وفيه مباحث
 عرشة النساء يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي  هدي:   املبحث األول
 لألطفالملسو هيلع هللا ىلص معاملة النبي :    املبحث الثاين
 اخلدم وصغار املوظفني  مع ملسو هيلع هللا ىلصالنبي معاملة :  املبحث الثالث
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 عشرة النساءيف  ملسو هيلع هللا ىلصهدي النبي : املبحث األول
األرسة هي قوام املجتمع, وهي املحضن الطبيعي لتخريج 

ذين يعمـرون األرض بطاعـة اهللا, بناء األسوياء الجيل من األ
وهذه األرسة قوامها األساس الوالدان اللذان يبنيان معـاً هـذه 
املؤسسة عىل قاعـدة متينـة مـن احلقـوق والواجبـات املتبادلـة 

 .بينهام
عـن زوج ال كـاألزواج, عـن سـيد  قاموحديثنا يف هذا امل

حياته بعض جوانب , نتسور حائط بيته لنطل عىل ملسو هيلع هللا ىلصزواج األ
, رشة بـني الـزوجنيـتعلـم أصـول العـمنه نرنو ,  ملسو هيلع هللا ىلص اخلاصة

 كل متس إليهمع نسائه وأهل بيته  ملسو هيلع هللا ىلصحديثنا عن معاملة النبي ف
ف قيمـة ربـاط , وهـو هديـة نخـص هبـا كـل زوج ال يعـرمنا

أو يرفـع  ,ء إىل رشيكة حياتـه, فيشـتمهاالزوجية الوثيق, فييس
بضـع  نضـجه ألن طعامهـا تـأخر ;أو يغاضـبها ,صوته عليها

لة مــا أو لغــريه مــن أأو ألهنــا خالفتــه الــرأي يف مســ ,ائقدقــ
 .األسباب التافهة التي ألجلها نقيم الدنيا وال نقعدها

ما درج عليه  ;صور سوء املعاملة أعجب ما رأينا من ومن
بعض األزواج , فرتاه مع أصحابه طلْقَ املحيا براقَ الثنايا, فإذا 

ع تكشرية وعبوساً , ما وصل إىل عتبة بيته أخفى ابتسامته وتصن
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يدعي أنه حيفظ هبام رجولته ووقاره يف بيته, وما در املسـكني 
بُوس والرجولة إال يف خميلة أشباه الرجال  .أن ال عالقة بني العَ

 : يف بيته ملسو هيلع هللا ىلصمع النبي 
زوجـه  ناوسـأل ,اخلاصـة ملسو هيلع هللا ىلص عـىل حيـاة النبـي ناطفللو تو

إذا خـال  ملسو هيلع هللا ىلصكيف كان رسـول اهللا : األثرية عائشة ريض اهللا عنها
كان كرجلٍ منكم لنسائكم, إال أنه : (اجلواب لسمعنا! مع نسائه?

لُقاً   .)١()ملسو هيلع هللا ىلص الناس, ضاحكاً بساماً  وأبنيَ  ,كان أكرمَ الناس خُ
أكمــل «: كــذلك فهــو القائــل ملسو هيلع هللا ىلصوال عجــب أن يكــون 

, وخيـاركم خيـاركم لنسـائهم  املؤمنني إيامنـاً أحسـنهم خلقـاً
ؤمنني إيامناً أحسنهم خلقـاً إن من أكمل امل«: , ويف رواية»خلقاً 

كم ألهله, وأنـا  «: وكان يقول, )٢( »وألطفهم بأهله كم خريُ خريُ
كم ألهيل  .)٣( »خريُ

                                                 
(١) אא،אא

F٤٣٨٦E،
אKאאאF٦L٢٥٢KE

(٢)  א F١١٦٢E  א  ،F٤٦٨٢E  ،
F٢٣٦٤٨KE

(٣) אF٣٨٩٥Eא،F١٩٧٧KE
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ميزاناً فريداً للخريية, ال يقوم عـىل  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا يضع النبي 
ه من اإلحسان إىل ال كثرة الصيام و طول القيام, إنام يستمد قيَمَ

, واألبناءِ واألهلِ ع  .موماً الزوجةِ خصوصاً
يـأنف منـه يشء ممـا  يف بيته يـأنف مـن ملسو هيلع هللا ىلصومل يكن النبي 

بعض األزواج , ويرونه قادحاً بالرجولـة وغـري متناسـب مـع 
هــا, فيرتكــون خدمــة أنفســهم يف البيــت, ويــأنفون مــن  قامِ مَ

املنزل, فال تراه إال صـارخاً يطلـب  ءمساعدة زوجاهتم يف أعبا
لشخصـية يف تـارات وبقيـة حاجاتـه ا ,والطعام تارة ,املاء تارة

أخر, وكأنه يقيم يف فندق من فنادق النجوم اخلمسـة, ومـن 
هم خدمه اخلاص, وهلـؤالء نـذكر مـا تقولـه أم  شاركه البيتي

مـا : , فقد سـئلت ملسو هيلع هللا ىلصاملؤمنني عائشة ريض اهللا عنها يف وصفه 
كان يكون يف مهنة أهله : (يصنع يف بيته? فقالت ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

, )حرضت الصالة خرج إىل الصالة فإذا −تعني خدمةَ أهله  −
ـيل ثوبـه,رشـكان برشاً من الب: (ويف رواية فْ وحيلـب شـاتَه,  , يَ

 ).١( )وخيدم نفسه

                                                 
 (١)  א F٦٧٦E א א א אא ،

אאF٣٣٧KE
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ـه, وأن ذلـك دب خدمة فيه ن ": قال املناوي اإلنسان نفسَ
 .)١("ال خيل بمنصبه وإن جل

, والبعدُ ": ابن بطاليضيف و من أخالق األنبياء التواضعُ
لُـدوا إىل عن التنعم, وامتهـانُ  الـنفس, ليُسـتنَّ هبـم, ولـئال خيَ

ينِ  ﴿: الرفاهية املذمومة, وقد أشري إىل ذمهـا بقولـه تعـاىل رْ ذَ وَ
لِيالً  مْ قَ هُ لْ هِّ مَ ةِ وَ مَ بِنيَ أُويلِ النَّعْ ذِّ املُْكَ  .)٢( )١١: املزمل( ﴾وَ

ومن عجيب ما نسمع من أخبار بعض األزواج أنه يكثـر 
مع ضيوفه, وال جتده كذلك مع السمر والسهر خارج البيت أو 

اصــنعي وال : زوجــه التــي ال تســمع منــه إال توجيــه األوامــر
تصنعي, ولربام تكرب هـذا املسـكني عـن اجللـوس إىل زوجتـه 

تِها وتبادلِ احلديث معها  .ومباسطَ
ورغـم كثـرة أعبائـه  ملسو هيلع هللا ىلصن النبـي إ :وهلذا وأمثالـه نقـول

ة جلس مرة يسامر زوجه عائشـة, فسـمع منهـا قصـومشاغله 
عرش نسوة يف اجلاهلية, حتكي كـل واحـدة مـنهن قصـتها مـع 

ــي  ــا, والنب ــه بإصــغاء ورسور ملسو هيلع هللا ىلصزوجه ــذلك كل  ,يســتمع ل
ع رْ , فلـم متنعـه واحلديث طويل معروف مشهور بحـديث أمِ زَ

                                                 
(١) אF٥L٣٠٠KE
(٢) אF١٠L٤٦١KE
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عـن الوفـاء بحـق زوجـه يف  أعباء األمـة وواجبـات الرسـالة
 .املؤانسة واملباسطة
زرعٍ هذا فوائـد, يف حديث أم : قال العلامء": قال النووي

 .)١("منها استحباب حسن املعارشة لألهل
وبعض األزواج لربام يؤانس زوجته يف احلديث يف بعـض 
األوقات دون بعض, فهو ال يطيق كالمها إذا أتـى مـن عملـه 

, لكـن النبـي  مل يكـن  ملسو هيلع هللا ىلصمتعباً أو كان الوقت يف الليل متأخراً
ـه ال يعـرف وقتـاً  ملسو هيلع هللا ىلصكذلك, فمؤانسـته  دون ألزواجـه ولطفُ

يصيل  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا : (وقت, تقول عائشة ريض اهللا عنها 
, فيقرأ وهو جالس, فإذا بق] يف قيام الليل[ من قراءتـه  يجالساً

نحوٌ من ثالثني أو أربعني آية قام فقرأها وهو قائم, ثم ركع ثم 
يفعل يف الركعة الثانية مثل ذلك, فإذا قىض صالته نظر,  ;سجد

 . )٢( )وإن كنت نائمة اضطجع فإن كنت يقظى حتدث معي,
ولو عرض هذا األمر عىل بعـض النـاس , فقيـل لـه بـأن 
فالناً جيالس زوجته ويسامرها يف الساعات األخرية من الليل, 
ــام والتهجــد  ــأن هــذا وقــت الســحر, وقــت القي ألجــاب ب

                                                 
(١) אF١٥L٢٢١KE
(٢) אF١١١٩KE
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أيضـاً  والدعوات, وقوله صحيح, لكن السمر مع الزوجة هـو
لهامن عظيم العبادات   .وفاضِ

ألزواجه مسابقتُه لعائشة ريض اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصمالطفة النبي  ومن
 :يف سـفر ملسو هيلع هللا ىلصأهنـا كانـت مـع النبـي أم املـؤمنني  كـيحتعنها, 

, فلام محلت اللحم سـابقتُه فسـبقني تُه عىل رجيلِّ . فسابقتُه فسبقْ
 .)١( »هذه بتلك السبقة«: فقال

ما صـنعه مـع عائشـة حـني  ملسو هيلع هللا ىلصومن عجيب لطف النبي 
يف املســجد بحــراهبم, تقــول  اويلعبــلجــاء بعــض األحبــاش, 

وأنا أنظر, فام زلت أنظـر حتـى  فسرتين رسول اهللا : (عائشة
ـب عائشـة ريض اهللا عنهـا عـىل هـذا  ,)كنت أنا أنرصف وتعقِّ

ر : (ملسو هيلع هللا ىلصاهلدي اجلميل بدعوة املسلمني إىل التأيس به  روا قدْ فاقدُ
 .)٢()اجلارية احلديثةِ السن

استشارة أزواجهم زواج يأنف من ولئن كان الكثري من األ
ري أن مـن فـيف قراراهتم اخلاصة أو املتعلقة بشـؤون األرسة, 

دون استشارة زوجته التي تشاركه احليـاة  لقرارحقه االنفراد با
استشـار  − ياملسدد بـالوح − ملسو هيلع هللا ىلصوآالمها, وما در بأن النبي 

                                                 
(١) אF٢٥٧٨KE
(٢) אF٥١٩٠E،F٨٩٢KE
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, كـام يف فحسـب أزواجه يف قضايا تتعلـق باألمـة, ال بـاألرسة
 .سلمة يوم احلديبيةاستشارته لزوجه أم 

اتفـاق احلديبيـة كـان  ملسو هيلع هللا ىلصوالقصة بتاممها أنه ملا وقّع النبي 
وأصـحابه إىل املدينـة مـن غـري  ملسو هيلع هللا ىلصمن رشوطه أن يعود النبي 

ثـم  ,قومـوا فـانحروا«: أصـحابه فقـال ملسو هيلع هللا ىلصاعتامر, فأمر النبي 
 .فواهللا ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثالث مرات ,»احلقوا

دخل عىل أم سلمة, فذكر هلا ما لقي  ;فلام مل يقم منهم أحد
يا نبي اهللا أحتب ذلك? اخرج ثم : (فقالت أم سلمة. من الناس

ـك  نَكَ وتـدعو حالِقَ ال تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحـر بُـدْ
فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك, نحـر  ,فيحلِقَك, فخرج

نَه, ودعا حالِقه فحلَقه, فلام رأوا ذلك قاموا فنحروا, و دْ جعل بُ
هم يقتل بعضاً غامً   . )١( )بعضهم حيلِق بعضاً حتى كاد بعضُ

: حلـديث إىل مجلـة مـن فوائـدهايف رشحه  ابن حجر وينبه
فيه فضل املشورة, وأن الفعل إذا انضم إىل القـول كـان أبلـغَ "

وجوازُ مشاورة املرأة الفاضلة, وفضـلُ أم .. من القول املجرد 
 .)٢("سلمة ووفُورُ عقلها

                                                 
(١) אF٢٧٣٤KE
(٢) אF٥L٣٤٧KE
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زوجه ويأخذ برأهيا, وال يأنف  يستشري ملسو هيلع هللا ىلصنبي لافوهكذا 
 .من ذلك, وال يراه قدحاً يف عقله أو رجولته أو رأيه

رة ـبحسـن عشـيـويص مـرة بعـد مـرة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ومازال
االخـتالف يف  هن, ومراعـاة طبيعـةحسن التعامل معالنساء و

ــني  ــة ب ــنس الطبيع ــةج ــذكورة واألنوث ــال ال ــد ق : ملسو هيلع هللا ىلص, فق
», لَع, وإن أعـوج  واستوصوا بالنساء خرياً فإهنن خلقن من ضِ

لَع أعاله, فإن ذهبت تقيمه كس رته, وإن تركتـه مل ـيشء يف الضِ
, وضلع املرأة هو غلبة  )١( »يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء خرياً 

يف اخلالف مع الرجـل الـذي تغلـب  بام يوقعها العاطفة عليها
 .عليه العقالنية يف التحليل والتفكري

بالنسـاء حتـى  ملسو هيلع هللا ىلصررت وصاة النبـي ويف هذا احلديث تك
يف احلديث النـدبُ " ,حال اإلساءة , وفيه تنبيه عىل أمور مهمة

إىل املداراة الستاملة النفـوس وتـألف القلـوب, وفيـه سياسـة 
النساء بأخذ العفو منهن, والصرب عىل عـوجهن, وأن مـن رام 
تقويمهن فاته االنتفاع هبن, مع أنه ال غنى لإلنسان عـن امـرأة 

االسـتمتاع : إليها ويستعني هبا عىل معاشه , فكأنه قـال  يسكن
 .)٢("هبا ال يتم إال بالصرب عليها

                                                 
(١)אF٣٣٣١E،F١٤٦٨KE
 (٢) א F٩L٢٥٤ E א  ? W  א  

אK?K
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 ملسو هيلع هللا ىلصويف حجة الوداع وأمام مجوع الصحابة وقـف النبـي  
بحقوق النساء عىل أزواجهن , فحمـد اهللا وأثنـى عليـه  مذكراً 
, فإنام هـن عـوان عنـدكم «: وقال أال واستوصوا بالنساء خرياً

, ] .. ات عندكمأي مثل األسري[ أال إن لكم عىل نسـائكم حقـاً
, فأما حقكم عـىل نسـائكم فـال يـوطئن  ولنسائكم عليكم حقاً
م من تكرهون, وال يأذنَّ يف بيـوتكم ملـن تكرهـون, أال  كُ فرشَ

 .)١( »وحقهنَّ عليكم أن حتسنوا إليهن يف كِسوهتن وطعامهن

 : التعامل مع املرأة الغرياء
 ,عـىل حـال تضـطرب فيهـا النسـاءولن يفوتنا هنا التنبيه 

فيحصل منها ما قد يؤدي إىل نفرة وجفاء, وهو حـال الغـرية, 
والغرية صفة محيـدة يتصـف هبـا املؤمنـون واملؤمنـات, لكـن 
البعض وخاصة من النساء تستبد هبا الغرية , فتخرج عن طـور 
االعتدال إىل اإلفراط الذي ييسء إىل احلياة الزوجية ويصـبغها 

 .وكثرة اخلصامبطابع النكد 
وتزداد الغرية يف املرأة إذا كان لزوجها أكثـر مـن زوجـة, 

لعلهـا وبحق وبغري حـق, وجتافيه عنها  فرتاها ترتاب بظلمه هلا
 . تتهمه بامليل إىل رضهتا بمربر وبغري مربر

                                                 
(١) אF١١٦٣Eא،F١٨٥١KE
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 ;ومن أراد التعرف عىل قدر غرية النسـاء عـىل أزواجهـن
تصـف غريهتـا  عائشـة ريض اهللا عنهـاتروهيا  صةفليصغ إىل ق

إذا خـرج أقـرع بـني  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبـي : وغرية النساء بني جنسها
 ملسو هيلع هللا ىلصنسائه, فطارت القرعة مرة لعائشة وحفصـة, وكـان النبـي 

 . لليل سار مع عائشة يتحدثجاء اإذا 
أال تركبني الليلة بعريي وأركـب بعـريك, : فقالت حفصة

أي جترب كل منا مجل األخر وتـر كيـف [ تنظرين وأنظر?
 .فركبتُ . بىل: لت عائشةفقا ]هو

إىل مجـل عائشـة وعليـه حفصـة, فسـلم  ملسو هيلع هللا ىلصفجاء النبي  
عليها, ثم سار حتى نزلوا, وافتقدته عائشة فغارت, فلام نزلـوا 

يا رب سلط عـيل : (تقولجعلت جعلت رجليها بني اإلذخر و
] أي للرسـول[وال أستطيع أن أقول له  ,عقرباً أو حية تلدغني

محلهـا عليـه "ريض اهللا عنها لته وقالته هذا الذي فع, و)١( )شيئاً 
رية عىل رسول اهللا  طُ الغَ , وقد سبق أن أمر الغرية معفـو  ملسو هيلع هللا ىلصفرْ

 .لغلبته عىل املرأة )٢("عنه

                                                 
(١) אF٥٢١١E،F٢٤٤٥Eא،K
(٢) אF١٥L٢١٠KE
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ف تصــرنتعامل مع غرية زوجاتنا, وكيـف نكيف لنا أن ف
رصف خـاطئ ـجتاه ما يصدر منهن من حب صادق دفعهن لتـ

ىل رفـق ورويـة, كـام معنا, فاحلب ينتج غرية, والغـرية حتتـاج إ
 .حتتاج إىل عدل وإنصاف

وكيفية تعامله مـع مثـل هـذه  ملسو هيلع هللا ىلصإن التأمل يف حياة النبي 
ملا يسترت خلف الغرية من حب  ملسو هيلع هللا ىلص تقديرهاملواقف يكشف عن 

, ملسو هيلع هللا ىلصكامن له يف قلب زوجه ورغبتها أن تكـون األثـرية عنـده 
املوقف السـلبي بعـني مفعمـة الويف املحب الزوج وهكذا يقرأ 

 .الرضاباحلب و
جيلس عند بعض نسائه, فرتسل إحد  ملسو هيلع هللا ىلصوها هو النبي 

وهو يف بيت  ,أمهات املؤمنني بصحفة فيها طعام إىل رسول اهللا
يـد اخلـادم,  رضبـتغار الزوجة صـاحبة البيـت, فتـرضهتا, ف

  .من يده وتنفلق ويتناثر ما فيها من الطعام سقط الصحفةتف
جتـاه هـذه  ملسو هيلع هللا ىلصوقبل أن نسرتسل يف معرفة ردة فعل النبي 

اإلساءة من زوجه التي غارت من أختها, أود أن أسأل قـارئي 
 .الكريم عام سيفعله لو حصل هذا الفعل من زوجته

ــا   ــود يف أخالقن ــن املعه ــام أعــرف م ــي ب ــل أن جييبن وقب
مجع فِلَق الصحفة, ثم  , فقدملسو هيلع هللا ىلصوترصفاتنا أنقل ما صنعه النبي 
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غـارت «: يقـولهـو و, مجع فيها الطعام الذي كان يف الصحفة
 . , لينتهي املوقف بيرس ولطف»أمكم

ال تربر الظلم الذي حلق  الزوجة صاحبة البيت لكن غرية
حـبس فإىل رد احلـق لصـاحبته,  ملسو هيلع هللا ىلصبالثانية, لذا سـارع النبـي 

اخلادم حتى أيت بصحفة من عند التـي هـو يف بيتهـا,  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
رست صـحفتها, وأمسـك فدفع الصحفة الصحيحة إىل التي كُ 

طعـام «: روايـة أنـه قـالويف ,  )١(رستيف بيت التي كَ  املكسورة
 .فتغاير النساء لن يمنع العدل بينهن, )٢(»بطعام, وإناء بإناء
, مجلـة مـن الفوائـد ةدثـامن هـذه احل ابن حجر ويستخرج
 ,فيه إشارة إىل عدم مؤاخذة الغرياء بام يصدر منها" وهيمنا هنا أن

اً بشـدة الغضـب الـذي ألهنا يف تلك احلالة يكون عقلُها حمجوبـ
أثارته الغرية, وقد أخرج أبو يعىل بسند ال بـأس بـه عـن عائشـة 

 .)٣( »أن الغرياء ال تبرص أسفل الوادي من أعاله«: مرفوعاً 

 لـن يغتفـر إسـاءة الواحـدة مـنهن إىل األخـر ملسو هيلع هللا ىلصوهو 
لذا ملـا , بسبب غريهتا, ملا فيه من ظلم لألخر وهتك حلرمتها

                                                 
(١) אF٥٢٢٥KE
(٢) אF١٣٥٩KE
 (٣) א F٩L٣٢٥E      א ،
F٤٦٧٠KE
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يا رسـول : تقالفعن صفية  ملسو هيلع هللا ىلصنبي حتدثت عائشة بني يدي ال
 .وأشارت بيدها هكذا, كأهنا تعني قصرية. إن صفية امرأة ,اهللا

 ناصـحاً ومؤدبـاً قـال هلـا قوهلـا, بـل  ملسو هيلع هللا ىلصفلم يغفر النبي 
لقد قلت كلمة لو مزجت بامء البحر «: ورافضاً االستامع للغيبة

من أعظـم الزواجـر عـن الغيبـة أو "هذا احلديث و, )١( »ملزجتْه
ا, ومـا أعلـم شـيئاً مـن األحاديـث بلـغ يف ذمهـا هـذا أعظمه
 .)٢("املبلغ

وهو [جالس بني أزواجه أتته عائشة بخزيرة  ملسو هيلع هللا ىلصوبينام هو 
 −فقلــتُ لســودة : , تقــول عائشــة ]حلــم ينثــر عليــه الــدقيق

, فقلـتُ : −بينـي وبينهـا ملسو هيلع هللا ىلص والنبي لتـأكلِن أو   :كـيل, فأبـتْ
, فوضعتُ  أللطخن فطليـتُ  ,يدي يف اخلزيـرة وجهكِ , فأبتْ

, ]أي لسـودة[, فوضـع بيـده هلـا  ملسو هيلع هللا ىلص وجهها , فضحك النبي
, فحـول )٣(ملسو هيلع هللا ىلص, فضـحك النبـي  »الطخي وجههـا«: وقال هلا 

ـق مـن  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  بحكمته تغاير أزواجـه إىل موقـف باسـم عمّ
 .خالله قيم احلب والعدل والوئام

                                                 
(١) אF٢٥٠٢Eא،F٤٨٧٥Eא،K
(٢) אאF٥L٥٢٥KE
(٣) F٤٤٧٦KE
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ـ ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي  ,وهكذا د كان حيتمل غرية زوجاتـه, ويرشِّ
أختها, وهو مـن ح لواحدة منهن أن تظلم هذه الغرية فال يسم

كان يقيم العدل بيـنهن ويكـرمهن مجيعـاً , كيـف ال  ملسو هيلع هللا ىلصجهته 
إن املقسطني عند اهللا عىل منابر من نور عن يمـني « :وهو القائل

الرمحن عز وجل, وكلتا يديه يمني, الذين يعدلون يف حكمهـم 
وا لُّ  .)١( »وأهليهم وما وُ

يض اهللا عنها وهي حتـدث ولنصغ إىل أم املؤمنني عائشة ر
ملـا : فتقـول ملسو هيلع هللا ىلصعن موقف غريب هلا يف غريهتا عىل رسول اهللا 

انقلب فوضع نعليه عند رجليـه, ; كانت ليلتي التي هو عندي 
وبسط طرف إزاره عىل فراشه, فلم يلبث إال ريثام ظـن أين قـد 

, ثـم فـتح البـاب , رقدت, ثم انتعل رويداً  وأخذ رداءه رويداً
, وخرج رو  .يداً رويداً

, ملسو هيلع هللا ىلص, وغارت عىل النبي  خروجه يف ليلتهاومل تطق عائشة 
وكيـف ال تغـار وظنت أنه يذهب يف ليلتها إىل بعض أزواجه, 

غار عليـه,  ملسو هيلع هللا ىلصعىل حبيبها  يف  يجعلـت درعـ: تقـول, ومثله يُ
رأيس, واختمرت, وتقنعت إزاري, وانطلقت يف إثـره, حتـى 

 .جاء البقيع فرفع يديه ثالث مرات, فأطال
                                                 

(١) F١٨٢٧KE
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 ,فأرسعـت ,رجـع إىل بيتـه ملسو هيلع هللا ىلصكي عائشة أن النبي ثم حت
 ملسو هيلع هللا ىلصودخلت البيت قبلـه, وتصـنعت النـوم , فقـال هلـا النبـي 

فـإن جربيـل .. أظننت أن حييف اهللا عليـك ورسـوله «: معاتباً 
, فنـاداين  , ومل يدخل عيلَّ وقد وضعتِ ثيابَـكِ أتاين حني رأيتِ

, فظننـتُ أن قـد رقـد , فأجبتُه; فأخفيته منكِ , فأخفى منكِ تِ
, وخشـيتُ أن تستوحيشـ, فـأمرين أن آيت  وكرهتُ أن أوقظكِ

 .)١(»البقيع, فأستغفر هلم
: قالـتف? »يـا عائشـة أغـرتِ «: سـأهلا ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية أنه 

 . )٢(ومايل أال يغار مثيل عىل مثلِك?
مع أزواجه وأهل بيته مـا  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا نر يف معاملة النبي 

االجتامعيـة, يصلح الكثـري مـن األوضـاع اخلاطئـة يف حياتنـا 
وحيارص الترصفات املشينة التي يصنعها البعض مـع أزواجـه, 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوينقلنا للحديث عن مثال أسمى يقدم سيد األزواج حممد 
***

                                                 
(١) אF٢٠٣٧E،F٢٥٣٢٧KE
(٢) F٢٤٢٥KE
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  لألطفال ملسو هيلع هللا ىلصمعاملة النبي : نياملبحث الثا

 ملسو هيلع هللا ىلصقفنا عىل صور احلب وحسن العرشة يف عالقة النبي و
لهـا عـن بمث ملسو هيلع هللا ىلصمع زوجاته, ورأينا مجلة آداب مل يبخل النبـي 

وهبجتهـا, وهـم أطفاهلـا شـموع زهرات البيوت وزينة الـدنيا 
يف الرعايـة والعنايـة,  ظ األكربهؤالء احللاألمل الباسم فيها, ف

 .وجهدنا ويستحقون النصيب األوىف من أوقاتنا
الطريق األقرص إىل قلوب الصـغار هـو حسـن رعـايتهم 

امم, ومالطفتهم وممازحتهم ومنحهم املزيد من احلنـان واالهـت
الـذين كـانوا طفـال مع العديد من األ ملسو هيلع هللا ىلصوهو ما صنعه النبي 

احلسن حفيداه و ,من حوله, ومن هؤالء ابنه إبراهيميتأللؤون 
 .أمجعني ام رضوان اهللاواحلسني عليه

عـىل ابنـه  ملسو هيلع هللا ىلصحيكي لنا أنس بـن مالـك عـن حنـو النبـي 
ما رأيت أحداً كان أرحم : (إبراهيم وغريه من األطفال, فيقول

, كان إبـراهيم مسرتضـعاً يف عـوايل ملسو هيلع هللا ىلصل من رسول اهللا بالعيا
فيأخـذه, .. املدينة, وكان ينطلق ونحن معـه, فيـدخل البيـت 

, هـذه العاطفـة الدفاقـة باحلـب واحلنـان مل )١( )فيقبِّلُه ثم يرجع
                                                 

(١) F٢٣١٦KE
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عبـاء, فلكـل عنها زمحة الواجبـات وكثـرة األ ملسو هيلع هللا ىلصشغل النبي ت
 .ومستحقه ملسو هيلع هللا ىلصيف وقت النبي وقته, ولكل حقه 

 :مع األطفال, فيقول ملسو هيلع هللا ىلصحكاية حال النبي  اصل أنسووي
, وهذه املعاين )١( )من أفكه الناس مع صبي ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا (

خيدمـه  ملسو هيلع هللا ىلصأدركها أنس يف طفولته التي قضاها يف بيـت النبـي 
 ., وهو أحفظ الناس هلاعرش سنني, فهو أعرف الناس هبا

إن اللغة التي يفهمها الطفل هـي لغـة احلـب, ومفرداهتـا 
, وهـذه اللغـة ءالـربي لعـبلقبلة احلانية واحلضن الدافئ والا

 يف بخـل, والعجـب الرخيصة يف تكاليفهـا عظيمـة يف قيمتهـا
,  هبا بعض الناس مـن هـؤالء بل قسوة وجفـاء, تكرباً وغروراً

يقبِّـل  ملسو هيلع هللا ىلصرأ رسـول اهللا  فحـنياألقرع بن حابس التميمـي, 
مـا قبلـت إن يل عرشة مـن الولـد : قال; حفيده احلسن بن عيل

فخر يفتخر به هذا? أيفخـر املـرء بقسـوة قلبـه  أي. منهم أحداً 
وجفاء معاملته? هل خيدش مكانته وحيط من منزلتـه لـو كـان 

 حينو عىل طفله بقبلة أبوية? 

                                                 
(١) אאאF٦٣٦١Eא،

אF٢٨٣KE
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معقبـاً بكلـامت مـوجزة  ثم قـال ملسو هيلع هللا ىلصفنظر إليه رسول اهللا 
 .)١( »من ال يَرحم ال يُرحم«: مؤثرة

 ملسو هيلع هللا ىلصراب عىل رسول اهللا ويف مرة أخر قدم ناس من األع
لكنا واهللا : قالوا  .»نعم «: ملسو هيلع هللا ىلصصبيانكم? فقال لون أتقبِّ : فقالوا 
اهللا نـزع مـن  أو أملك إن كـان«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا ! لما نقبِّ 

 .)٢( »!قلوبكم الرمحة
ومما يطرب له الطفـل ويسـتأثر بقلبـه أن حيملـه ذووه, وأن 

ر لآل بـاء, لكنـه يضموه إىل صدورهم, وهو أمر متعِب أو مضـجِ
ناء عنه ملن أراد غرس احلب يف الطفولـة وجنـي  رضوري, وال غَ

يف  ملسو هيلع هللا ىلصخـرج النبـي : الرب يف الشباب والرجولة, يقول أبو هريـرة
طائفة النهار حتى أتى سوق بني قينقاع, ثـم جـاء إىل فِنـاء بيـت 

ه : أي[» أثمَّ لُكع, أثمَّ لُكع«: فاطمة فقال ـدُ أين الصـغري, ومقصِ
بَسَ ] احلسن ـلُه, فحَ ـخاباً أو تغسِّ , فظننتُ أهنا تلبسه سِ ته أمه شيئاً

اللهم أحبِبْه, وأحبَّ «: فجاء احلسن يشتد حتى عانقه وقبَّله وقال
 ., نسأل اهللا أن جيعلنا ممن أحبه وأحب من حيبه)٣( »من حيبُّه

                                                 
(١) אF٥٩٩٧E،F٢٣١٨KE
(٢) אF٥٩٩٨E،F٢٣١٧KE
(٣) אF٢١٢٢E،F٢٤٢١KE
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ـبِّ سامة بنُ زيدٍ الذي كـان يلقـب باأ وأما ـ حلِ  بِّ ابـنِ احلِ
اللهـم «: له وحيمل احلسن ويقـولكان حيم ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي فيذكر 

ام  .)١( »أحبَّهام فإين أحبُّهُ
لعل من أهم حقوق الطفل مالعبته ومالطفته, وقد كان و

 ملسو هيلع هللا ىلصهــذا األدب الكيــل األوىف, مل يكــن  مــن ملسو هيلع هللا ىلصلرســول اهللا 
 ,الصـبي يتحرج من مالطفة احلسن بإخراج لسانه لـه, فـرياه 

 .)٢(ويفرح فيهش له
فـرآه حـامالً احلسـن ,  ملسو هيلع هللا ىلصدخل جابر يوماً عـىل النبـي و

نِعـم : فقـال جـابر هلـام. يش هبـامـواحلسني عىل ظهره, وهو يم
ونِعم «: ملسو هيلع هللا ىلصفأجابه النبي , ملسو هيلع هللا ىلصيقصد رسول اهللا اجلملُ مجلُكام, 
 .)٣( »الراكبان مها

أنه كان يصفّ عبد اهللا وعبيـد  ملسو هيلع هللا ىلصن مالعبته لألطفال وم
. »مـن سـبق إيلّ فلـه كـذا«: اهللا وكثرياً بَني العباسِ ثـم يقـول

فيقعـون عـىل ظهـره وصـدره, فيقـبِّلُهم  ,يستبقون إليهكانوا ف
 .)٤(ملسو هيلع هللا ىلص ويلتزمهم

                                                 
 (١)אF٣٧٣٦KE
 (٢)אF٥٥٩٦EK
 (٣)אאאF٢٥٩٥Eא،W?،אאא

?KאאF٩L١٨٢KE
(٤)F١٧٣٩KE
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ومما حيسن يف معاملة األبناء إهـداؤهم, فاهلديـة سـبب يف 
 ملسو هيلع هللا ىلصاستجالب حمبة الكبار فضالً عن الصغار, وقد صنع النبـي 

حلَقة, فيها خـاتم  ملسو هيلع هللا ىلصذلك حني أهد النجايش إىل رسول اهللا 
بعـود وإنـه  ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اهللا  يش, فأخـذهـذهب, فيه فـص حبـ

: ملعرض عنه, ثم دعا بابنةِ ابنتِه, أمامةَ بنـتِ أيب العـاص فقـال
 .)١( » هبذا يا بنيةحتيلَ «

عدل يف ندائه عن اسـمه نس أنه كان يأل ملسو هيلع هللا ىلصممازحته ومن 
 .)٢( »يا ذا األذنني«: متحبباً  ناديهالرصيح, في

الـذي كـان  له عن عصـفورهأ, وسأيضاً أخاه ملسو هيلع هللا ىلصومازح 
ليخالطُنـا حتـى  ملسو هيلع هللا ىلصإنْ كان رسـول اهللا : , يقول أنسهيلعب ب

 .»يا أبا عمري ما فعل النغري?«: يقول ألخ يل صغري
أمِ [كان يدخل عىل أم سليم  ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية ألمحد أن النبي 

أبا عمري, وكـان يامزحـه, : , وهلا ابن من أيب طلحة يكنى]أنس
?مـايل أر أبـا عمـريٍ حزينـ«: فدخل عليه فرآه حزيناً فقـال  »اً

                                                 
 (١)  א  F٤٢٣٥E   א ،F٣٦٤٤E  ،

F٢٤٣٥٩KE
(٢) אF٣٨٢٨Eא،F٥٠٠٢KE
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ه الذي كان يلعب به, قال: فقالوا رُ أبـا «: فجعل يقول: مات نُغَ
 .)١( »ما فعل النغري ,عمري

ـ": ويف احلديث فوائد منها , لـه دجـواز تكنيـة مـن مل يولَ
, وجواز املزاح فيام لـيس إثـامً  ..  وتكنية الطفل, وأنه ليس كذباً

 عليه مـن ملسو هيلع هللا ىلصومالطفة الصبيان وتأنيسهم, وبيان ما كان النبي 
ألن أم  ,وزيـارة األهـل ,حسن اخللق وكرم الشامئل والتواضع
 ., أي بالرضاع)٢("ملسو هيلع هللا ىلصسليم والدة أيب عمري هي من حمارمه 

: وأما حممود بن الربيع, وهو من صغار الصحابة, فيقـول
لتُ ( وأنا ابن  ;جمّةً جمّها يف وجهي ملسو هيلع هللا ىلصمن النبي ] أي أتذكر[عقَ

ء مـن الفـم بـالتزريق, طرح املا", واملج )٣( )مخسِ سننيَ من دلو
ـهم وإكـرام آبـائهم بـذلك,  ويف هذا مالطفةُ الصـبيان وتأنيسُ

 .)٤("وجوازُ املِزاح

                                                 
(١)אF٦١٢٩E،F١٢٥٤٥KE
(٢)אF١٤L١٢٩Eא،אאא

F٢L٢٢٣KE
(٣) אF٧٧E،F٣٣KE
(٤) אF٥L١٦٢KE
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 : أدب املعاملة مع األطفال يف وقت اجلد

الطفل ال يعـرف عـادة وقتـاً للعـب وآخـرَ للجـد, وهـو 
يفرتض أن كل األوقات خمصصة له, لذا فالواجب عىل املريب , 

, أن  يراعي مشاعره وطفولته ولو يف أوقات اجلد, أباً كان أو أُماً
العبـادات وقـت كحرضة الضيوف أو املشاغل املهمة أو حتى 

خـرج : (أبـو قتـادة  قـال,  ملسو هيلع هللا ىلصالرشعية, وقد صنع ذلك النبي 
وأمامـة بنـت أيب العـاص بنـتُ ابنتـه عـىل  ملسو هيلع هللا ىلصإلينا رسول اهللا 

ه, فقام يف مصاله, وقمنا خلفه, وهي يف مكاهنا الذي هـي  عنقِ
 . فيه

 ملسو هيلع هللا ىلصفكرب فكربنا, حتـى إذا أراد رسـول اهللا : قال أبو قتادة
أن يركع أخذها فوضعها, ثم ركع وسـجد حتـى إذا فـرغ مـن 

فردها يف مكاهنا, فـام زال رسـول اهللا , سجوده, ثم قام أخذها 
 .)١()ملسو هيلع هللا ىلصيصنع هبا ذلك يف كل ركعة حتى فرغ من صالته  ملسو هيلع هللا ىلص

دث ولعيل أحاول مع القارئ الكريم تصور احلال لـو حـ
مثل هذا يف بعض مسـاجدنا اليـوم, فحمـل اإلمـام طفلـه, أو 
دخل طفل بعض مساجدنا فجال بني الصفوف ; فضالً عن أن 

                                                 
 (١)אF٩٢٠Eא،F٥١٦E،
F٥٤٣KE
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يصل إىل املحراب, فيقف بجوار اإلمام, كيف يكـون احلـال? 
 وماذا سنقول عن والده? وكيف سنترصف بعد هناية الصالة?

كنهـا وح هبا, لوال أجرؤ عىل الب ,إجابات تتدافع يف ذهني
مـع حفيدتـه يف  ملسو هيلع هللا ىلصلذي صـنعه النبـي عىل كل حال ليست كا

 .الصالة
ه شـدادُ  خـرج علينـا : موقفـاً ممـاثالً  وحيكي لنـا نحـوَ

يف إحد صاليت العيشِ الظهر أو العرص, وهـو  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
, فتقدم فوضعه, ثم كرب للصالة فصىل,  حاملُ حسنٍ أو حسنيٍ

 .فسجد بني ظهري صالته سجدة أطاهلا
رفعت رأيس, فإذا الصبي عـىل ظهـر رسـول : شدادقال  

ى رسـول ـوهو ساجد, فرجعت يف سجودي, فلام قض ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
يا رسول اهللا, إنـك سـجدت بـني : الصالة; قال الناس ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

ظهريِّ الصالة سجدة أطلتَها; حتى ظننا أنه قد حـدث أمـر أو 
كـل ذلـك مل يكـن, ولكـن ابنـي «: ملسو هيلع هللا ىلصأنه يوحى إليك? فقال 

تهارحتلني, ف له حتى يقيضَ حاجَ  .)١( »كرهت أن أُعجِّ
حتي يقيض حاجته من اللعـب, فالطفـل لقد انتظره  ,نعم

ال يميز بني وقت اهلزل واجلد, وال يتصور أن وقتاً مـا ينشـغل 
                                                 

(١) אF١١٤١E،F١٥٦٠٣KE
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, إين والـدالل جده عنه, فهو يريد نصيبه مـن احلـب واللعـب
 ملسو هيلع هللا ىلصأحداً من اآلباء اليـوم ال يصـنع مـا كـان حممـد ألجزم أن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصلكنه الرمحة املسداة  يصنعه,
وألـوف خيطـب عـىل املنـرب,  ملسو هيلع هللا ىلصوذات مرة, بيـنام النبـي 

إذ جاء احلسن بـن املسلمني ترشئب أعناقهم وهي تستمع إليه; 
صـنيعه, ومل ينهـره,  ملسو هيلع هللا ىلصلم يعب النبي عيل, فصعد إليه املنرب, ف

ابني هذا سـيد, ولعـل «: ومسح عىل رأسه وقال ,ضمه إليهبل 
 .)١( »ه بني فئتني عظيمتني من املسلمنياهللا أن يصلح عىل يدي

 ال يعرف حرمـة الطفل  ماذا نصنع مع مثل هذاومرة أخر
هل نطرده ونرسله ? هل ننهره ونجرح شعوره? الصالة وال املنرب

وحجـزه عـن  إىل أمه مع رسالة تأنيب لتقصريها يف اإلمساك بـه
كيف ينبغي أن نتعامل مع مثل هذه احلال? أوليس ? مواطن اجلد
ن مـن إ«: القائـل ملسو هيلع هللا ىلصخري اهلدي وأحسـنه? إنـه  ملسو هيلع هللا ىلصهدي حممد 

 .)٢( »هم بأهلهأكمل املؤمنني إيامناً أحسنهم خلقاً وألطف
 

                                                 
(١) אF٤٦٦٣Eא،א

F٦٢٣٣KE
(٢) אF٢٦١٢E،F٢٣٦٨٤KE
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 : الكذب على األطفال
أدباً حتتاجه الكثري من األمهات اليوم,  ملسو هيلع هللا ىلص ويعلمنا الرسول

وهو عدم الكذب عىل الصبي, ولو يف باب املُزاح, فكام حـرم اهللا 
مع الكبري, فإنه حيرم مع الصغري بال تفريق, فعن  الكذب يف املِزاح

قاعـد يف  ملسو هيلع هللا ىلصيومـاً ورسـول اهللا  هأمـ هعبد اهللا بن عامر أنـه دعتـ
ومـا «: ملسو هيلع هللا ىلصتعال أعطيك, فقال هلا رسول اهللا , ها: , فقالتالبيت

, فقال هلـا رسـول اهللا : قالت » أردت أن تعطيه ? أمـا «:  ملسو هيلع هللا ىلصمتراً
تبتْ عليكِ كذ : قـال ملسو هيلع هللا ىلص, ويف رواية أنه »بةإنك لو مل تعطه شيئاً كُ

 .)١( »تعال هاك, ثم مل يعطه فهي كذبة: من قال لصبي«
فالكذب عىل الصغري يف ممازحته كالكـذب عـىل الكبـري, 

إن الرجل ليـتكلم بالكلمـة ال يـر هبـا بأسـاً «: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال 
أي يقع هبا يف  »ليضحك هبا القوم, وإنه ليقع هبا أبعد من السامء

 ."ه من السامء إىل األرضعد من وقوعالنار أب
كان يـامزح األطفـال ويـامزح أهـل  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا فإن النبي 

لـق بيته, ويتقبل مـزاحهم عنـده, وال يسـتنكف مـن هـذا اخل
الذي نعجب الستنكاف كثري مـن اآلبـاء عنـه, ونـراه  اجلميل

                                                 
(١) אF٤٩٩٢E،F٩٥٢٦KE
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 ملسو هيلع هللا ىلصنوعاً من الكرب والرتفع عىل أهله, وهو خمالف هلدي النبـي 
 .ألطفاليف املعاملة مع أهل البيت وا

بأبنائـه وأحفـاده وأقـراهنم  ملسو هيلع هللا ىلصلطف النبـي  وما رأينا من
يستوقفنا ويدعونا إىل إعادة بناء عالقاتنا األرسية عـىل أسـاس 
متني من احلب الذي نعرب عنه ألبنائنا بتقبيلهم واحلنـو علـيهم 

روب احلنـان والـود ـومتلك قلوهبم , وإشـباع عـواطفهم بضـ
  .اخلالص

***
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 : ثالثاملبحث ال
 مع اخلدم وصغار املوظفني ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ملة معا

مـن اخلدم معاملة من سوء  نا اليومتشكو كثري من جمتمعات
رهبا صـاحبة املنـزل, ـأو خادمة تض ,العملأو أصحاب البيت 

يف الكثري من بالد  ظاهرة مقلقةوحتولت هذه املعاملة السيئة إىل 
 .بعض رشرها إىل املسلمني −ولألسف  –العامل, ووصل 

 يف املعاملة مع إساءات اخلدم وأضرابهم ملسو هيلع هللا ىلصلنبي منهج ا

 ملسو هيلع هللا ىلصو إزاء هذه الظاهرة املقيتة نرصد هدي الرمحة املسـداة 
لـن إسـاءهتم وخطـئهم, وحال وتعامله مع اخلدم وأرضاهبم, 

يف هـذه املفرتض العبد أو اخلادم; إذ  حال إحسان نتحدث عن
 .حسان باإلحساناإلشكر ومقابلة احلال ال

سوء وجفاء لرضب أن اعىل  التأكيد بنا نه حيسفإن ,وبداية
أم املـؤمنني عائشـة ريض  تنقل لذامعاملة هؤالء وغريهم,  يف

خادماً وال  ملسو هيلع هللا ىلصما رضب رسول اهللا ( أنه ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي اهللا عنها 
 .)١( )امرأة قط

                                                 
(١) אF٤٧٨٦KE
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عن ذلك, فقد أتى رجـلٌ  النهي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  وورد عن
يء ويظلم, ـسيا رسول اهللا إن يل خادماً ي: فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسولَ اهللا 

, واملراد )١( »تعفو عنه كل يوم سبعني مرة«: ملسو هيلع هللا ىلصأفأرضبه? فقال 
العفو مندوب إليه مطلقاً " من السبعني الكثرة ال التحديد, فإن

واملراد بالسـبعني .. دائامً ال حاجة فيه إىل تعيني عدد خمصوص 
 .)٢("الكثرة دون التحديد

نـا هل يصـرب الواحـد م !?فهل نصنع مثل هذا مع خدمنا
إن واحداً مـن خـدمنا ال خيطـئ  !?عىل سبعني خطأ يف كل يوم

يف اليوم عُرش هذا, فام بالنا ال نعفو عن هفواهتم, ومل ال نتجاوز 
وهـو يـأمر بـالعفو عـن  ملسو هيلع هللا ىلصعنها, أما لنا قدوةٌ حسـنةٌ بـالنبي 

 .يف كل يوم سبعنيَ خطأ
اهللا  موجـب غضـبَ  فعلف )٣(وأما اللجوء إىل رضب اخلدم

 هـؤالء املستضـعفنيعـىل جـرب والتضطهاد الاه من ا فيتعاىل مل

                                                 
(١)F٥٦٠٣Eא،F١٩٤٩Eא،F٥١٦٤KE
(٢) אF٥L١٨٠KE
(٣) אאא

     ، א א 
אא،א

אאK
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ربون ـ, وليصغ الذين يضـالذين ال جيدون سو اهللا نارصاً هلم
كنـت : خدمهم إىل ما يرويـه لنـا أبـو مسـعود البـدري بقولـه
اعلـم «: أرضب غالماً يل بالسوط, فسمعت صوتاً من خلفـي

فلم أفهم الصوت من الغضب, فلام دنـا منـي; إذا  »أبا مسعود
اعلم أبا مسعود, اعلـم أبـا «: , فإذا هو يقولملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  هو

فقلت ال : قال »مسعود أن اهللا أقدر عليك منك عىل هذا الغالم
 . أرضب مملوكاً بعده أبداً 

فقـال . يا رسول اهللا, هو حر لوجه اهللا: فقلتُ : ويف رواية
 .)١( »أما لو مل تفعل للفحتك النار, أو ملستك النار«: ملسو هيلع هللا ىلص

فهـو  ;ا الرضب حراماً للملوك املقيـد حريتـهوإذا كان هذ
لكـامل احلريـة  ;خلـادم والسـائق وأمثـاهلاميف اأشد حرمة وإثامً 

 .ومتامها
: ويستنبط النووي بعض الفوائد من احلديث فيذكر منهـا

احلث عىل الرفق بـاململوك, والـوعظ والتنبيـه عـىل اسـتعاملِ "
اهللا عـىل  كـام حيكـم] الرمحـةب[العفو وكظـمِ الغـيظ, واحلكـمِ 

 .)٢("عباده

                                                 
(١) F١٦٥٩KE
(٢) אF٦L٥٩KE
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جعـل رب ـللحد من ظلم العبيد والتطاول عليهم بالضو
رضب اململوك مـن موجبـات عتقـه, حتـى خيلـص  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

تطاول عليه, وقـد أعتـق ابـن عمـر الرضب والضاربه من إثم 
ما فيه من األجر مـا : مملوكاً له, ثم أخذ من األرض عوداً فقال

, إال أين ]فيــه أجــرأي أن عتاقــه لغالمــه لــيس [يســو هــذا 
مــن لطــم مملوكــه أو رضبــه «: يقــول ملسو هيلع هللا ىلصســمعت رســول اهللا 

فابن عمر إنام يعتـق مملوكـه ألنـه رضبـه,  )١( »فكفارته أن يعتقه
تاقـه أن يتجـاوز اهللا عنـه, وال يـر أنـه  وكل ما يرقبـه مـن عِ

 .مستحق من األجر ما يستحقه املتربع بذلك ابتداء
تطـاول  دواءذا البمثل ه ملسو هيلع هللا ىلصويف موقف آخر عالج النبي 

كنـا بنـي : يقول معاوية بن سـويد ف ,البعض عىل مستخدميهم
لـيس لنـا إال خـادم واحـدة,  ملسو هيلع هللا ىلصمقرن عىل عهـد رسـول اهللا 

: قـالوا »أعتقوهـا«: فقـال ملسو هيلع هللا ىلصفلطمها أحدنا, فبلغ ذلك النبي 
ها فليسـتخدموها, فـإذا اسـتغنوا «: فقـال. ليس هلم خادم غريُ
 .)٢(»عنها فليخلوا سبيلها

                                                 
(١) F١٦٥٧KE
(٢) F١٦٥٨KE
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 مـرال يقع املرء يف رضب خادمه أو اإلسـاءة إليـه أوحتى  
التخلص من اململوك الذي ال يالئم مالكه, حتى ال ب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

يكون خالف الطباع بينهام سبباً يف ظلمه واضطهاده, فقد قـال 
ءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون, واكسوه ال من«: ملسو هيلع هللا ىلص

ذبوا خلـق مما تلبسون, ومن مل يالئمكم منهم فبيعـوه, وال تعـ
وقياساً عليـه يمكـن القـول بـأن اخلـادم أو السـائق أو , )١(»اهللا

املستخدم الذي ال يالئم صاحب العمل يف طباعـه; فاألفضـل 
مفارقته; والبحث عن غريه, حتى ال يقع رب العمل يف ظلمـه 

 .واإلرضار به
هذا األدب يف التعامل مع اخلدم املسيئني نبه عليه النبـي و
يـا رسـول : فقـال ملسو هيلع هللا ىلصيوم بني يدي النبـي ذات رجالً قعد  ملسو هيلع هللا ىلص
هم  ,اهللا بونَني وخيونونَني ويعصونَني; وأشتمُ إن يل مملوكني يُكذِّ

م, فكيـف أنـا مـنهم? ف : ناصـحاً وواعظـاً  ملسو هيلع هللا ىلصأجابـه وأرضهبُ
بوك, وعقابُـك إيـاهم, فـإن « ـذّ حيسب ما خانوك وعصوك وكَ

كان عقابُك إياهم بقدر ذنوهبم كان كفافاً ال لـك وال عليـك, 
ن كان عقابك إياهم دون ذنوهبم كان فضالً لـك, وإن كـان وإ

 .»عقابُك إياهم فوق ذنوهبم اقتص هلم منك الفضل
                                                 

(١) אF٥١٦١E،F٢٠٩٧٢KE
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ملا يعلم من حاله مع  شهقفتنحى الرجل, فجعل يبكي وي 
, فقـال وما ينتظره بـني يـدي اهللا الـديان يـوم القيامـة مملوكيه

عُ املَْوَ  ﴿ :أما تقرأ كتاب اهللا«:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  نَضَ طَ وَ سْ قِ ينَ الْ ازِ
لٍ  دَ رْ نْ خَ بَّةٍ مِّ الَ حَ ثْقَ انَ مِ إِن كَ يْئاً وَ سٌ شَ مُ نَفْ لَ ةِ فَالَ تُظْ يَامَ قِ مِ الْ لِيَوْ

بِنيَ  اسِ فَى بِنَا حَ كَ َا وَ يْنَا هبِ : فقـال الرجـل,  »)٤٧: األنبياء( ﴾أَتَ
واهللا يا رسول اهللا ما أجد يل وهلؤالء شيئاً خرياً من مفـارقتهم, 

مأشهدكم   . )١(أهنم أحرار كلهُ

أبلـغ  يف حديث آخر من سوء املعاملة ملسو هيلع هللا ىلصوقد حذر النبي 
املراد , و)٢( »ال يدخل اجلنة سيئ امللَكة«: قالحتذير وأشده حني 

 .ويقاس عليه اخلدم وغريهم واخلدم, يسء املعاملة مع العبيد
فــأكرموهم ككرامــة «: ويف روايــة البــن ماجــه زاد فيهــا

 .)٣( »ا تأكلونأوالدكم, وأطعموهم مم
ب لنا وعلينا معاملتنا مع أولئك املساكني  وهكذا فاهللا حيسِ
ـنُّ بآخرتـه أن يفسـدها  الذين يقومون بخـدمتنا, والعاقـل يضِ
م, فاألفضــل  ــه ملثــل هــؤالء الــذين ال تالئمــه طبــاعهُ معاملتُ

                                                 
(١) F٢٥٨٦٥Eא،F٣١٦٥KE
(٢) F٣٢KE
(٣) אF٣٦٩١E،K
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الوقوف بني يدي اهللا يوم من مفارقتُهم والسالمة من ظلمهم و
 .احلساب للقصاص هلم

يزجر الذين يقسون عىل خدمهم, ومن  ملسو هيلع هللا ىلصفتئ النبي  وما
أمـرين مـوالي أن أجفـف : قال اللحم آيبذلك أن عمرياً موىل 

, فجـاءين مسـكني, فأطعمتـه منـه, فعلـم بـذلك مـوالي  حلامً
: فذكرت ذلك له, فدعاه فقـال ملسو هيلع هللا ىلصفرضبني, فأتيت رسول اهللا 

ه: فقال »مل رضبتَه?« : ملسو هيلع هللا ىلصفقـال . يعطـي طعـامي بغـري أن آمـرَ
إىل اخلري الـذي سـاقه إليـه  ملسو هيلع هللا ىلصفأرشده النبي  )١( »ألجر بينكاما«

ه, فحق   .ال الزجر والرضب ;الغالم عليه الشكرهذا غالمُ
مل خيل من وصـاته  ملسو هيلع هللا ىلصوحتى اليوم األخري من حياة النبي 

وأالم  ; رغم ضعف جسده ووهنهباملستضعفني واملساكني ملسو هيلع هللا ىلص
 ملسو هيلع هللا ىلص كانت عامة وصية رسـول اهللا: , يقول أنس بن مالكالنزع

حتـى جعـل  »الصالة وما ملكت أيامنكم«: حني حرضه املوت
, )٢(يغرغر هبا صدره وما يكاد يفيض هبـا لسـانه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

وهـو يف النـزع  ملسو هيلع هللا ىلصفهل ترانـا نقـدر عـىل تصـور حـال النبـي 
بكل ضعيف مستضـعف, الشديد, فال يمنعه ذلك من الوصاة 

                                                 
(١) F١٠٢٥KE
(٢) אF٢٦٩٧E،F١١٧٥٩Eא،K
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 االمتناع يف هونتأسى باألخرية  ملسو هيلع هللا ىلصفهل ترانا نعمل بوصية نبينا 
 عن إيذاء من يعملون يف خدمتنا?

الوصاة هبؤالء ال تتوقف عند منع اإلسـاءة إلـيهم , بـل و
بتكـالف  موعـدم إرهـاقه مترتفع إىل املطالبة بحسن معـاملته

يف امللبس واملطعم, فقد  مومشاركته مالعمل, بل وباالهتامم هب
] أي خـدمكم وعطيـة اهللا لكـم[إخوانكم خولُكم «:  ملسو هيلع هللا ىلصقال 
فليُطعمـه ; هم اهللا حتت أيديكم, فمن كان أخوه حتت يده جعل

مما يأكل, وليُلبسه مما يلـبس, وال تكلفـوهم مـا يغلـبهم, فـإن 
 .)١( »كلفتموهم فأعينوهم

للمملوك طعامه وكسوته, وال «: ملسو هيلع هللا ىلص ويف حديث آخر قال
النهي عن "احلديث  , ويف هذا)٢( »يكلف من العمل إال ما يطيق

من ولـدهم , واحلـث عـىل اإلحسـان سب الرقيق وتعيريهم ب
إليهم والرفق هبم, ويلتحق بالرقيق من يف معنـاهم مـن أجـري 

وإطـالق .. وغريه , وفيه عدم الرتفع عىل املسلم واالحتقار له 
األخ عىل الرقيق , فإن أريد القرابة فهو عىل سبيل املجاز لنسبة 

 .)٣("الكل إىل آدم
                                                 

(١) אF٣٠E،F١٦٦١KE
(٢) F١٦٦٢KE
 (٣)אF٥L١٧٥KE
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 : من حقوق اخلدم واملستخدمني
حق اخلادم أن يطعمه صـاحب يف  ملسو هيلع هللا ىلص به النبي ومما يويص

معه, ال أن ينفـرد  أكلأن ي ملسو هيلع هللا ىلصيوصيه  العمل من طعامه, ال بل
, فقد قال رسـول اهللا  إذا أتـى «: ملسو هيلع هللا ىلصعنه يف الطعام كرباً وترفعاً

أحدكم خادمه بطعامه, فـإن مل جيلسـه معـه فليناولـه لقمـة أو 
 .)١( ])هأي طبخ[لقمتني أو أكلة أو أكلتني, فإنه ويل عالجه 

إىل هذه اخللة اجلميلة, إطعام اخلـادم,  ملسو هيلع هللا ىلصوقد سبق النبي 
 ملسو هيلع هللا ىلصأنـس بـن مالـك لرسـول اهللا الصحايب اجلليـل فقد أهد 

ه طائراً   .)٢(ثالثة طوائر, فأطعم خادمَ
ر صـاحب العمـل بمسـؤوليته فـال يـؤدي ـأما حني يقص

حقوق خدمه عليه, فإن رشع اهللا جيعله حمالً للعقوبة والزجـر, 
اء حاطب بن أيب بلتعة إىل رقيقه, فقرص يف إطعـامهم فحني أس

 .فغرمه بذنبهم, وعفا عنهم ,رسقوا, فرفع األمر إىل عمر
 كيـه لنـا حييـى بـنُ عبـد الـرمحن بـنوتفصيل القصـة حي

حاطب, فيذكر أن رقيقاً جلده حاطب رسقوا ناقـة لرجـل مـن 

                                                 
 (١)אF٢٥٥٧E،F١٦٦٣KE
 (٢)  א   F١٢٦٣١E  א  ،

אאF٥٤٥EK
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فأمر عمـر  ,اخلطاب مزينة, فانتحروها, فرفع ذلك إىل عمر بن
 .قطع أيدهيمأن ت

أراك جتـيعهم, واهللا : (حلاطـب اسـتدرك عمـر, فقـالثم 
رماً يشق عليك , فأمره أن يـدفع للمـزين ضـعف )ألغرمنّك غُ

رأ يف ثمن الناقة التـي رسقهـا رقيقـه, وعفـا عـنهم بعـد أن 
 .دجوعهم شبهة تدرأ احل

للخـادم مـن احلـق زيارتـه يف مرضـه وتفقـد  يومما ينبغـ
مع  ملسو هيلع هللا ىلصكام صنع النبي غري مسلم, ادم هذا اخلولو كان  ;أحواله

يعوده, فقعد  ملسو هيلع هللا ىلصفمرض, فأتاه النبي  ه,خيدمغالم هيودي كان 
: عند رأسه, فقال له أسلم, فنظر إىل أبيه وهو عنـده, فقـال لـه

 ., فأسلمملسو هيلع هللا ىلصأطع أبا القاسم 
احلمد هللا الـذي أنقـذه مـن «: وهو يقول ملسو هيلع هللا ىلص فخرج النبي

 .)١( »النار
سـلم هـي بعـض الـرب الـذي وهذه العيادة لألجري غري امل
ْ  ﴿: أوىص به اهللا يف القرآن بقولـه ينَ ملَ ـذِ ـنِ الَّ مُ اهللاَُّ عَ ـاكُ نْهَ الَ يَ

مْ  وهُ ُّ ــربَ مْ أَن تَ كُ ــارِ يَ ــن دِ م مِّ ــوكُ جُ ْرِ ْ خيُ ملَ ينِ وَ ــدِّ مْ يفِ ال ــاتِلُوكُ قَ يُ

                                                 
(١) אF١٣٥٦KE
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طِنيَ  سِ ِبُّ املُْقْ مْ إِنَّ اهللاََّ حيُ يْهِ طُوا إِلَ سِ قْ تُ والـرب  ,)٨: املمتحنة( ﴾وَ
 .املأمور به شامل لكل أنواع اخلري وحسن اخللق

من حقوق اخلدم املسارعة إىل تـوفيتهم  ملسو هيلع هللا ىلصومما يويص به 
:  ملسو هيلع هللا ىلصأجورهم وحقوقهم من غري بخس وال مطـل, فقـد قـال 

 .)١(»أعط األجري أجره قبل أن جيف عرقه«
بأنـه  ملسو هيلع هللا ىلصفيحـذرهم الذين يأكلون حقوق األجـراء  وأما 

ثالثة أنا خصـمهم يـوم « :, فقالسيكون خصمهم يوم القيامة
رجـل أعطـى : القيامة القيامة, ومن كنت خصمه خصمتُه يوم

 , يب ثم غدر, ورجل باع حراً فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجرياً
 عليـه الصـالة والسـالمهـو , و)٢( » منه ومل يوفه أجره فاستوىف

ــع الظــاملني ــه أراد التشــديد عــىل هــؤالء  ;خصــم جلمي إال أن
اتقـوا «: فهم متوعدون بـالظلامت يـوم القيامـة, )٣(ريحـبالتص

 .)٤( »القيامة الظلم, فإن الظلم ظلامت يوم

                                                 
(١) אF٢٢٢٧KE
(٢) אF٢٤٤٢E،F٨٤٧٧E،
(٣) אWאF٤L٤١٨KE
(٤) אF٢٤٤٧E،F٢٥٧٨Eא،K
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يف التعامـل مـع  ملسو هيلع هللا ىلصفإن ما سقناه من هدي النبي  ,وهكذا
حيثنــا عــىل حســن معاملــة خــدمنا وســائقينا العبيــد واملــوايل, 

إذ هم مشرتكون معهم يف الضعف وقلـة  ;جرائناوغريهم من أُ 
, وهذا هو ميزان مهم من أشد الظلم وأقساههؤالء ظلاحليلة, ف

 .الذي ندعيه مجيعاً  ملسو هيلع هللا ىلصحمبة النبي 
 عـب مطيـب ملن حيـإن املح        لو كان حبك صادقاً ألطعته  

***
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  يف حال اخلطأ هوهدي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي معاملة 

 :وفيه مبحثان
 القود من النفس:  املبحث األول
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 القود من النفس: املبحث األول 
منا خيطـئ يف حـق اآلخـرين, فلـربام أخـذ شـيئاً مـن  كلٌ 

أمواهلم بغري حق, ولربام استطال عليهم بالرضب أو السـخرية 
يف كتـاب ال يغـادر أو اهلمز واللمز, وكل ذلك مسـجل علينـا 
ـصغرية وال كبرية إال أحصـاها, ولسـوف  ه يـومَ نـوىف قصاصَ

 .القيامة بني يدي اهللا احلكمِ العدلِ 
والعاقل احلصيف هـو مـن يـتخلص مـن هـذه الـذنوب 
ــفحهم  ــب ص ــحاهبا وطل ــاء أص ــدنيا باسرتض ــامل يف ال واملظ

أو بتمكني املظلومني من القود منه واألخذِ بقـدر  ,ومساحمتهم
 مظلمتهم, فهذا خري له من أن يأيت يـوم القيامـة مـع املفلسـني

متي يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة, ويـأيت املفلس من أ«
قد شتم هذا, وقذف هذا, وأكل مـال هـذا, وسـفك دم هـذا, 
ورضب هذا, فيُعطى هذا من حسناته, وهذا من حسناته, فـإن 

ى مـا عليـه; أخـذ مـن خطايـاهم ـفنيت حسناته قبل أن يُقضـ
فهذا مصري البطالني الذين  )١( »فطرحت عليه, ثم طرح يف النار

 .وال خافوا جزاءه ا عرفوا قدر اهللام

                                                 
(١) F٢٥٨١KE
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ق من عقاب اهللا وحسابه , فيتقيه بخصلة فْ يَ ف وأما املؤمن رَ
مجيلة, وهي العدل واإلنصاف من الـنفس واالعـرتاف بـاحلق 

إِنَّ  ﴿ والرتاجع عن الظلم; هذه فضائل أمر هبـا اهللا يف القـرآن
إِيتَــاء ذِي ــانِ وَ سَ حْ اإلِ لِ وَ ــدْ عَ رُ بِالْ ــأْمُ بَــى  اهللاَّ يَ رْ قُ : النحــل( ﴾الْ

  .كان خلقه القرآن وهو الذي,  ملسو هيلع هللا ىلص, والتزمها النبي )٩٠
واإلنصاف من نفسـك أي معاملـة غـريك ": قال املناوي

 .)١( "بالعدل والقسط, بحيث حتكم له عىل نفسك بام جيب له
أخوف الناس لربه وأخشاهم له,  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان رسول اهللا 

حـد عليـه مظلمـة, عىل أن يلقى اهللا ولـيس أل همحرصأكان و
أنصـف مـن نفسـه, التـي  ملسو هيلع هللا ىلصأحواله هذا بنيّ وجيل ملن تدبر و

 .يسأله عنه يوم القيامة حق يف رقبتهاهللا وليس ألحد فلقي 
عِـك  ملسو هيلع هللا ىلصفقبيل وفاتـه  فعصـب رأسـه, وأخـذ بيـدي , وُ

أمـا «: قـالخطـب فالفضل, فأقبل حتى جلس عىل املنرب, ثـم 
لذي ال إله إال هو, وإنـه بعد, أهيا الناس, فإين أمحد اهللا إليكم ا
فُوق من بـني أظهـركم  , ]ملسو هيلع هللا ىلصأي اقـرتب موتـه [قد دنا مني خُ

منـه, ومـن  دله ظهراً فهـذا ظهـري فليسـتق جلدتُ  فمن كنتُ 

                                                 
(١) א،אF١L٦٤٤KE
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 منـه, ومـن كنـتُ  دْ له عرضاً فهذا عريض فليستق شتمتُ  كنتُ 
 .)١( »له ماالً فهذا مايل فليأخذ منه أخذتُ 
بة بحقـوقهم قـال حذراً من استحياء الصحابة عن املطالو

إين أخشى الشحناء من قِبل رسـول : ال يقولن رجل«: ملسو هيلع هللا ىلصهلم 
, أال وإن الشحناء ليست من طبيعتي وال من شأين, أال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

وإن أحبكم إيل من أخذ حقاً إن كان له, أو حللنـي فلقيـتُ اهللا 
 .)٢( »وأنا طيب النفس

, عىل تذكريه بحقوقهم ملسو هيلع هللا ىلصوملا سمع الصحابة تأكيد النبي 
إن يل  ,يا رسول اهللا: قام رجل فقال ملسو هيلع هللا ىلصذلك مدعاة ملحبته  وأن

 .عندك ثالثة دراهم
, وال أسـتحلفه عـىل «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال   أما أنا فال أكـذب قـائالً

يا رسول اهللا أتـذكر يـوم : فقال »يمني, فيم كانت لك عندي?
 ملسو هيلع هللا ىلص ه ثالثـة دراهـم, فقـالمر بك املسكني, فـأمرتني, فأعطيتُـ

 . )٣( »يا فضل أعطه«: لعباسخماطباً ابن عمه الفضل بن ا

                                                 
 (١)אאKאאאF٢١٥٤KE
 (٢) א אא F١٥١١٩Eאא  ،

F١٨٠٤٣KE
 (٣)F٦٦٧٥KE
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يعـدل صـفوف أصـحابه  ملسو هيلع هللا ىلصويف يوم بدر, وبيـنام النبـي 
بقدح يف يده; مر بسواد بن غزية وهو خارج من الصف, فطعن 

! يـا رسـول اهللا: , فقال»استو يا سواد«: يف بطنه بالقدح, وقال
 .أوجعتني وقد بعثك اهللا باحلق والعدل, فأقدين

ميه لري فعل هذا النبي وهنا يقف التاريخ عىل أطراف قد
ه يطالبه القود أمام شعبه ورعيته, الـذين تثـور يف  القائد, جنديُ

عليهم, فهو رمحة اهللا هلم, استنقذهم اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصخميلتهم مآثر النبي 
وهـو حبيـب  ملسو هيلع هللا ىلصرب ـبه من النار, فهل يمكن بعد هذا أن يض

? هل سيسلم أرشف اخللق وخـاتم النبيـني نفسـه رب العاملني
 بعثه اهللا?أن ليه منذ إدل الذي ما زال يدعو مليزان الع

ــد   ــال ملسو هيلع هللا ىلصكشــف رســول اهللا نعــم, لق ــه, وق : عــن بطن
 .»استقد«

وفضله عىل  ملسو هيلع هللا ىلصلكن سواداً كان أعرف الناس بحق النبي 
 .يقبِّلها ملسو هيلع هللا ىلصفأقبل عىل بطن النبي  الناس,

أال  »ما محلك عـىل هـذا يـا سـواد?«: ملسو هيلع هللا ىلص فيتساءل النبي 
دونك بطني, وخذ حقك قبـل تريد القود والنصف والعدل, ف

الوقوف بني يدي العظيم الذي حيسب عنده احلقري والقطمـري, 
يا رسول اهللا, حرض ما تر من القتال, فأردت أن : فقال سواد
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ك: يكون آخر العهد بك , درس بليـغ )١(أن يمس جلدي جلـدَ
 .يف احلب والعدل, ال يتسامى إىل عليائه إال العظامء

يامزح أسيدَ بن حضري;  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي بينام , وويف موطن ثالث 
أي أقـدين مـن . [أصـربين: طعنه يف خارصته بعود, فقال أسيد

 .]نفسك
 »اصـطرب«: يف األمر وما تلكأ, بل قال ملسو هيلع هللا ىلصفام تريث النبي 

 ].أي استقد[
وإنصـافه  ملسو هيلع هللا ىلصفقد أغراه ما يعرفه من عدل النبي  أسيد أما

يـا رسـول اهللا, إن عليـك : لطلب املزيـد مـن النصـفة, فقـال
 !, وليس عيل قميص?ميصاً ق

, فاحتضـنه إحقاقـاً للعـدل عـن قميصـه ملسو هيلع هللا ىلصفرفع النبي  
إنام أردت هـذا يـا رسـول : ويقول ,وجعل يقبل كشحه ,أسيد
 .)٢(اهللا

من نفسـه يف  ال ير بأساً أن يقيد ملسو هيلع هللا ىلصفرسول اهللا  ,وهكذا
سالمة يف اآلخرة, وهو الـذي غفـر اهللا سبيل طلب الصفح وال

                                                 
 (١)א   א  K  א F٢L٢٦٦E ،

אאאF٢٨٣٥KE
(٢)אאF٧L١٠٢KE
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, فهل ترانـا نصـنع هـذا مـع مـن تأخر له ما تقدم من ذنبه وما
نخطئ عليهم يف حياتنا اليومية? أولسنا أحوج إىل هذا من نبينا 

 ?ملسو هيلع هللا ىلص
من احلرب اليهودي زيد بن سعنة, وقبل  ملسو هيلع هللا ىلصاستدان النبي و

حلول أجل الدين بثالثة أيام أقبل احلَرب يتقاضاه, فجبـذ ثـوب 
ب إنكم يا بني عبد املطلـ: عن منكبه األيمن, ثم قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

طلْ  , وإين بكـم ]أي مماطلـة وتـأخري يف رد الـدين[أصحاب مَ
 .لعارف

يـا : (وقـالوفجاجتـه,  فانتهره عمر لسوء أدبه وغلظتـه 
هيودي, أتفعل هذا برسول اهللا , فو الذ بعثه بـاحلق لـوال مـا 

أفهكذا يطلـب صـاحب  ,)أحاذر فوته لرضبت بسيفي رأسك
أنيس حرب اليهـود  !?احلق حقه ممن ال جيحده وال يتلكأ يف أدائه

تـه? أهكـذا تتحـدث مَّ وذِ  ملسو هيلع هللا ىلصيعيش يف املدينة بأمان حممـد  أنه
? أما كفاه سالطة لسانه وقلة أدبه حتى جترأ اصةالسوقة مع اخل

 ?ملسو هيلع هللا ىلصبجذب ثوب النبي 
ـه هنـر عمـر, وقـال لـه ملسو هيلع هللا ىلصلكنه  لمِ  بإنصـاف املـؤمن وحِ

يا عمر, أنا وهو كنا إىل غري هذا «: والبسمة متأل وجهه الرشيف
ــ ــأمره بحســن : ك أحــوجمن ــأمرين بحســن القضــاء, وت أن ت

 .»انطلق يا عمر أوفه حقه, التقايض
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أما إنه قـد بقـي  «: عند مقتىض العدل, بل قال ملسو هيلع هللا ىلصومل يقف 
 .)١( »ثالثني صاعاً لتزويرك عليه] يا عمر[من أجله ثالث, فزده 

, فيذكر أن النبـي  ويروي لنا أبو هريرة مشهداً آخر مشاهباً
ل, فجاء صاحب الدين إىل النبي فأغلظ له اقرتض من رج ملسو هيلع هللا ىلص

إن «: ملسو هيلع هللا ىلص, فقـال النبـي ملسو هيلع هللا ىلصبه أصـحاب النبـي  يف القول, فهمَّ 
 .»اشرتوا له سناً فأعطوه إياه: لصاحب احلق مقاالً, فقال هلم

, فاشرتوه«: قال. إنا ال نجد إال سناً هو خري من سنه: فقالوا 
كم أحسنكم قضاء  .)٢( »فأعطوه إياه, فإن من خريكم أو خريَ

وإن من أقاد من نفسه وأعطى العدل منها هلـو مـن بـاب 
أوىل يعطيه مـن قومـه وعشـريته وأصـحابه, وهـو مـا صـنعه 

ألخـذ بعـث أبـا جهـم بـن حذيفـة  حـني ملسو هيلع هللا ىلصاألسوة احلسـنة 
فرضبه أبو جهم  ,ه رجل يف صدقته, فالجَّ الصدقة من بني ليث

 !?القود يا رسول اهللا: فقالوا ملسو هيلع هللا ىلصفأتوا النبي  ,فشجه
لكـم « :يعرض علـيهم الصـلح, فيقـول ملسو هيلع هللا ىلصالنبي جعل ف

 .فلم يرضوا ,»كذا وكذا
                                                 

(١)  א  F٢L٣٧Eא  א ،
F٦L٥٢EK

(٢)אF٢٣٠٦E،F١٦٠١Eא،K
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لكـم كـذا « :فلـم يرضـوا فقـال ,»لكم كذا وكذا« :فقال
 فرضوا ,»وكذا

 ,فـأخرب النـاس بخـرب الليثيـني, املنرب  ملسو هيلع هللا ىلصثم صعد النبي 
 سـوءاً  وأهنم مل يرضوا أول األمر, فقام املهاجرون ومهـوا هبـم

ــول اهللا ــوال أن رس ــم ملسو هيلع هللا ىلص ل ــم, ث ــا كفه ــني دع ــالالليثي : , فق
 .)١( نعم: , فقالوا»أرضيتم?«

وقد فقه الصحابة هذا املبدأ العظيم من العدل واإلنصاف 
أهيـا : من النفس, فوقف عمر خيطب الناس زمن خالفته فقـال

رضبوا أبشـاركم, وال ـالناس, إين مـا أُرسـل إلـيكم عـامالً ليـ
كم وسنةَ ليأخذوا أموالكم, وإنام أرسلهم إليكم ليعلموكم دين

نبيكم, فمن فُعل به يشء سو ذلك فلريفعه إيل, فوالذي نفس 
 .عمر بيده ألقصنَّه منه

 يا أمري املؤمنني, لو أن رجالً : فوثب عمرو بن العاص فقال 
إي والذي نفيس بيده أقصه, : أدب بعض رعيته أتقصه منه? قال

 .)٢(يقصُّ من نفسه ملسو هيلع هللا ىلصوكيف ال أقصه وقد رأيت النبي 
                                                 

 (١)אF٤٥٣٤E،אF٢٦٣٨E،
אאF٣٨٠١KE

 (٢)אF٤٥٣٧E،F٢٨٨Eא،
אF٩٨٠KE
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شهاب الزهري عىل شهرة هذا اخللـق الكـريم ويؤكد ابن 
إن أبا بكرٍ الصديق وعمرَ بنَ اخلطـاب ": بني الصحابة, فيقول

د من أنفسهم وهم  وَ وعثامنَ بنَ عفان ريض اهللا عنهم أعطوا القَ
د منهم  .)١("سالطني, فلم يُستقَ

فـإن احلصـيف مـن النـاس يطلـب السـالمة يف  ,وهكذا
ردها, خشـية أن حياسـب عليهـا آخرته, فيتحلل من املظامل أو ي

من كان ألخيه «: القائل ملسو هيلع هللا ىلصيوم القيامة, وأسوته يف ذلك حممد 
عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن ال يكون 

 .)٢( »دينارٌ وال درهمٌ إال احلسناتُ والسيئاتُ 
***

                                                 
(١) אאאF٨L٥٠KE
(٢) אF٢٤٢٩KE
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 التعامل مع املخطئ: املبحث الثاني
لقصور والوقوع يف خلق اهللا اإلنسان ويف جبلته وتكوينه ا

 . اخلاطئني واملخطئنياخلطأ, فنحن مجيعاً ذوو نسب عريق يف 
لكننا مع يقيننا هبذه املسلَّمة ال نكاد نتذكرها إال حني خيطـئ 

كـل بنـي آدم « :ملسو هيلع هللا ىلصقولـه االستشهاد بأحدنا, فيستعتب ويعتذر ب
, ويــر أن مــن حقــه عــىل اآلخــرين أن يقبلــوا عــذره »خطــاء

 .هو أخوهم غري املعصوم من اخلطأ  ويصفحوا عن زللـه, إذ
لكن الواحد فينا ينسـى هـذه املسـلّمة متامـاً حـني خيطـئ 

ه ,  ,حقه , فيعصيه ابنهيف  اآلخرون أو تتلكأ يف تنفيذ أمره زوجُ
بسـبب  الطعاماحرتق التي هي أيضاً تغضب من خادمتها حني 

, وأما ابنهام فقد هجر صاحبه وخله الويف ألنه أخطأ يف  نسياهنا
الترصف معه ذات مرة, وهكذا ينسـى الواحـد فينـا أنـه أحـد 

 .هؤالء املخطئني, وتثور ثائرته بسبب, وأحياناً من غري سبب
تلمس هديه لن,  ملسو هيلع هللا ىلصلتفاتة إىل النبي األعظم وهنا حتني منا اِ 

اعوجاجهم?  ملسو هيلع هللا ىلصم كيف قوَّ  لنر يف التعامل مع املخطئني, ملسو هيلع هللا ىلص
فإذا جريح? هل رصخ يف وجوههم? هل تناوهلم بالرضب والت

كيـف ينبغـي أن نتعامـل مـع  ملسو هيلع هللا ىلصعرفنا ذلك; فإنا نـتعلم منـه 
 .املخطئ



 

− ٥٩ − 
 

 : والعفو واإلحسان إىل املسيءاحللم 
يقابـل املـؤمن فيهـا جهـل التـي  عظيمـة الخالق أول األ

ــه وإســاءهتم إىل شخصــه ــالعفو أن يلقــاهم ;  اآلخــرين علي ب
 انلقـخاحللم والعفو  فإن ,, بدالً من الغضب واالنتقامواحللم
ــبه ــبهامحي ــاىل, وحي ــارم ام اهللا تع ــتمم مك ــوث لي ــوله املبع  رس

 .األخالق
أن يعفو املـرء ويتجـاوز يف مقابـل  بدهيمن اللقد أصبح 

مَ عـن إسـاءة رئيسـه يف  لُ من يعلوه رشفاً أو ماالً أو منزلة, فيحْ
لْـم,  هم , لكن ذلك ليس مـن احلِ العمل أو أخيه األكرب أو غريِ

ت, فـاحللم أن تتجـاوز وتصـرب عـىل وإن كان من مجيل الصفا
عـىل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبـي  أكـدخطأ اجلميع, الصغريِ منهم والكبري, لـذا 

هبذه اخلصلة اجلميلة جتاه أخطـاء الضـعفاء , كاخلـدم,  التحيل
يا رسول اهللا كم أعفو عـن اخلـادم? : ملسو هيلع هللا ىلصرجل النبي  سألفقد 

يـا : وقـال ,, فأعـاد الرجـل السـؤال ملسو هيلع هللا ىلصفصمت رسـول اهللا 
كـل يـوم سـبعني «: ملسو هيلع هللا ىلصفو عن اخلادم? فقال رسول اهللا كم أع

 .)١( »مرة

                                                 
(١) אF١٩٤٩KE
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ــى  ــهويف معن ــرة «: قول ــاذ »ســبعني م ــر الكالب ي أن ي
الكثــرة ال التحديــد, فقــد وردت أخبــار بــذكر  منــهاملقصــود 

كثـرية , كلُهـا تـدل عـىل قرآنيـة ونبويـة السبعني يف نصـوص 
الكثــرة, ال عــىل التحديــد والغايــة, منهــا قــول اهللا لنبيــه عــن 

ُــمْ  ﴿: نياملنــافق رْ هلَ فِ ــتَغْ ُــمْ إِن تَسْ رْ هلَ فِ ــتَغْ ُــمْ أَوْ الَ تَسْ رْ هلَ فِ ــتَغْ اسْ
ُمْ  رَ اهللاُّ هلَ فِ غْ لَن يَ ةً فَ رَّ بْعِنيَ مَ فليس هـذا عـىل  ,)٨٠: التوبة( ﴾سَ

, التحديد والغاية ; ألنه لو استغفر هلم مائة مرة مل يغفر اهللا هلـم
  .)١(لكوهنم كفاراً منافقني

لممنازل وأول  ـه واحـتاملُ سـببه  ;احلِ كظمُ الغـيظ وجترعُ
ــه وعــدمُ مواجهــة أخطــاء اآلخــرين بالســباب  والصــربُ علي
ه من صور التضجر والتأفف, وقـد حـثّ عـىل  اخ وغريٍ والرصُ

نفذه, دعـاه «: بقوله ملسو هيلع هللا ىلصذلك  من كظم غيظاً وهو قادر عىل أن يُ
اهللا يوم القيامة عىل رؤوس اخلالئق حتى خيريه مـن أي احلـور 

ألنـه قهـرٌ " , وهذا احلمد واجلزاء لكظـم الغـيظ)٢( » شاءالعني
: للـنفس األمــارة بالســوء, ولــذلك مــدحهم اهللا تعــاىل بقولــه

                                                 
 (١)אWאאFאE،F٣٧٢KE
(٢)אF٤٧٧٧Eאא،

F٣٩٩٧KE
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ــاسِ ﴿ ــنِ النَّ ــافِنيَ عَ عَ الْ ــيْظَ وَ غَ نيَ الْ ــاظِمِ كَ الْ : آل عمــران( ﴾وَ
ومن هنى النفس عن هواهُ فـإن اجلنـةَ مـأواه, واحلـورَ , )١٣٤

يل واجلزاء اجلزيـل ترتـب عـىل العني جزاؤه, وهذا الثناء اجلم
ــه , أو زاد  ــوُ إلي ــف إذا انضــم العف ــيظ, فكي ــم الغ ــرد كظ جم

 .)١("باإلحسان عليه
إساءات اآلخرين من أحـب  دكظم الغيظ عن وهكذا فإن

نٌ «: قال الذي, ملسو هيلع هللا ىلصاألعامل إىل رسول اهللا  أال إن عمل اجلنة حزْ
بوة  , أال إن عمـل النـار سـهل ]أي كصعود مرتفع صـعب[بِرَ

وة, والسعيد من وقي الفتن, وما من جرعةٍ أحـبُّ إيل مـن بسهْ 
جرعة غيظ يكظِمها عبد, ما كظمها عبد هللاِ إال مـأل اهللا جوفَـه 

 .)٢( »إيامناً 

مــدح اهللا تعــاىل الــذين يغفــرون عنــد ": قــال ابــن بطــال
الغضب, وأثنى عليهم, وأخرب أن ماعنده خري وأبقى هلـم مـن 

أثنى عىل الكاظمنيَ الغيظ والعافنيَ متاع احلياة الدنيا وزينتِها, و
 .)٣("عن الناس, وأخرب أنه حيبهم بإحساهنم يف ذلك

                                                 
(١) אF٦L١٤٠KE
(٢) F٣٠٠٨KE
(٣) אF٩L٢٩٦KE
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لكن اإلسالم وهو هيذب أنفسنا ال يكتفـي بتصـبريِ املـرء 
ه وهو يطوي الغيظ يف قلبه عىل من أخطأ عليه, بل يطالبـه  نفسَ
لـم, وهـي العفـو عـن  باالنتقال إىل املنزلة الثانية من منازل احلِ

ــنِ النَّــاسِ  ﴿ املخطــئ ــافِنيَ عَ عَ الْ ــيْظَ وَ غَ نيَ الْ ــاظِمِ كَ الْ آل ( ﴾وَ
العفو عن الناس من أجـلِّ رضوب ", ذلك أن )١٣٤: عمران

ـه . ..فعل اخلري; حيث جيوز لإلنسان أن يعفو حيـث يتجـه حقُ
وكظم الغيظ والعفو عـن النـاس مـن أعظـم العبـادة وجهـاد 

 .)١("النفس
 التجمـل بصـفة يـريب أصـحابه عـىل ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبـي 

رفع إليه يشء  ملسو هيلع هللا ىلصما رأيت النبي : (العفو, يقول أنس بن مالك
, فــالعفو عــن املخطــئ )٢( )فيــه قِصــاص إال أمــر فيــه بــالعفو

حَ  ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصأمر اهللا به نبيـه  خلق جليل تهومساحم ـفْ حِ الصَّ ـفَ فَاصْ
يلَ  َمِ  ).٨٥: احلجر( ﴾اجلْ

العفو; فام كـان قلبـه ينطـوي عـىل إىل خلة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد سبق 
عبدِ اهللا بنِ املنافق حني مرّ بمجلس ف, يظ عىل صاحب إساءةغ

 ملسو هيلع هللا ىلص, فاستشار النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلصأُيب ابن سلول , أساء األدب مع النبي 
                                                 

(١) אאF٤L٢٠٧J٢٠٨KE
(٢) אF٤٧٨٤E،F١٣٢٣٢KE
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يـا : فقـال سـعد سـيد اخلـزرج, ه سعدَ بنَ عبـادةإساءت يف أمر
واصـفح عنـه, فوالـذي أَنـزل عليـك  ,رسول اهللا, اعف عنـه

يـك, وقـد اصـطلح لقد جاء اهللا باحلق الذي أُنزل عل ,الكتاب
بوه بالعِصابة, فلـام أبـى  أهل هذه املدينة عىل أن يتوجوه, فيُعصِّ
ق بذلك, فذلك فعل به ما  َ اهللا ذلك باحلق الذي أعطاك اهللا رشَ

 .)١(ملسو هيلع هللا ىلصرأيت, فعفا عنه رسول اهللا 
كتاب صلح احلديبية مع كفار قـريش   ملسو هيلع هللا ىلصملا كتب النبي و

امنون رجـالً نزل ثكره بعض سفهائهم الصلح مع املسلمني , و
ة النبــي  هممــن ــرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصمــن جبــل التنعــيم متســلحني يريــدون غِ

ــذوا,  , لكــن اهللا خــذهلم وكشــف أمــرهموأصــحابه فأُخِ
أنزل اهللا في شأن هؤالء أي عفا عنهم, ف ملسو هيلع هللا ىلصواستحياهم النبي 

م ﴿: عز وجل ـنْهُ مْ عَ كُ يَ ـدِ أَيْ مْ وَ ـنكُ ُمْ عَ هيَ ـدِ ـفَّ أَيْ ي كَ وَ الَّذِ هُ وَ
ن ةَ مِ كَّ دِ أَنْ أَظْ  بِبَطْنِ مَ عْ مْ بَ يْهِ لَ مْ عَ كُ رَ  ).٢٤: الفتح(﴾ فَ

مكة فاحتاً مر بشـعاهبا التـي عـذب  ملسو هيلع هللا ىلصحني دخل النبي و
تتخايل  الذكريات املؤملةوفيها أصحابه وقتلوا يف سبيل دينهم, 

أمام عينيه, ولو ختايلت أمام ناظري ملك أو سـوقة ألشـعلت 

                                                 
(١) אF٤٥٦٦E،F١٧٩٨KE
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ي صدور من حب االنتقام ما حيرق برشره قلوب الطغاة ويشف
 .املستضعفني

مـن  ملسو هيلع هللا ىلصالنبـي  مل متنـع لكن تلك الذكريات عـىل مرارهتـا
: أهل مكـةاالنتقام والتشفي, فناد  فآثره عىل يلاجلمالصفح 

 .»?إين فاعل بكمما تقولون «
, أخ : فقالوا واخلوف املختلط بالرجاء يمأل قلوهبم  خـرياً

أمل عىل عمق اجلراحات و ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل النبي ف. كريم وابن أخ كريم
يـبَ ﴿: أقول كـام قـال أخـي يوسـف«: قالالعذابات و ثْرَ الَ تَ

ِنيَ  امحِ ـمُ الـرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ كُ رُ اهللاُّ لَ فِ غْ مَ يَ يَوْ مُ الْ يْكُ لَ : يوسـف(﴾ عَ
 .)١( »اذهبوا فأنتم الطلقاء ,)٦٤

وجتاوزه عن مظامل قريش هو امتثال ألمـر  ملسو هيلع هللا ىلصوعفو النبي 
فِ  ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا تعاىل , حيث قال آمراً نبيه  رْ عُ الْ رْ بـِ أْمُ وَ وَ فْ عَ ذِ الْ خُ

لِنيَ  ــاهِ َ ــنِ اجلْ ضْ عَ ــرِ أَعْ , فهــذه اآليــة )١٩٩: األعــراف(﴾ وَ
ذِ ﴿: تضمنت قواعد الرشيعة يف املأمورات واملنهيات فقوله" خُ

وَ  فْ عَ ﴾ دخل فيه صلة القاطعني, والعفو عن املذنبني, والرفق الْ
  .باملؤمنني, وغريُ ذلك من أخالق املطيعني

                                                 
(١) אאאF٩L١١٨KE
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ــه فِ  ﴿: ودخــل يف قول رْ عُ ــالْ ــرْ بِ أْمُ ﴾ صــلة األرحــام, وَ
وتقو اهللا يف احلالل واحلرام, وغض األبصـار, واالسـتعداد 

 .لدار القرار
لِنيَ  ﴿: ويف قوله َاهِ نِ اجلْ ضْ عَ رِ أَعْ ﴾ احلضُ عىل التعلق وَ

بالعلم, واإلعراض عـن أهـل الظلـم, والتنــزه عـن منازعـة 
األغبياء, وغريُ ذلـك مـن األخـالق السفهاء, ومساواة اجلهلة 
 .)١("احلميدة واألفعال الرشيدة

مساحمته لليهوديـة التـي مهّـت بقتلـه يـوم  ملسو هيلع هللا ىلصومن عفوه 
أال : خيرب, فأتته بشاة مسمومة, فأكل منهـا, فجـيء هبـا فقيـل

,  ملسو هيلع هللا ىلص, فعفا عنها النبي )٢(»ال«: ملسو هيلع هللا ىلصنقتلها? فقال الرمحة املسداة 
بقتلهـا  ملسو هيلع هللا ىلصالسمِّ أمر النبي فلام مات برش بن الرباء بسبب ذلك 

 .قصاصاً له
, علق هبا سـيفه,  ملسو هيلع هللا ىلصويف مرة أخر نام النبي  حتت شجرةٍ

والسـيف يف  ملسو هيلع هللا ىلصفجاء أعرايب فاخرتط سيفه, فاسـتيقظ النبـي 
, وهو يقول لتاً بلسان  ملسو هيلع هللا ىلصمن يمنعُك مني? فقال النبي : يده صَ
 . »اهللاُ عز وجل«: املؤمن املستعني بربه

                                                 
(١) אאF٧L٣٤٤KE
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مـن : فقـال ملسو هيلع هللا ىلصه رسول اهللا فسقط السيف من يده, فأخذ
كـن : مسـرتمحاً  ام وجـد األعـرايب إال أن يقـوليمنعك مني? ف

 .كخري آخذ
ال, ولكنـي : قـال »أتشهد أن ال إلـه إال اهللا?«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال  

, وال أكونَ مـع قـوم يقاتلونـك, فخـىل  ك أن ال أقاتِلَكَ أعاهدُ
قد جئتُكم من عندِ : سبيله, فذهب إىل أصحابه, فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 . )١(لناسخري ا

كان بعد أن أخرب الصحابة بقصته , فمنَّ ": قال ابن حجر
يف اسـتئالف الكفـار ليـدخلوا يف  ملسو هيلع هللا ىلصعليه لشدة رغبـة النبـي 

 .)٢("اإلسالم , ومل يؤخذ بام صنع , بل عفا عنه
و مذكور يف الكتب التـي ــة العفـبصف ملسو هيلع هللا ىلصبي ــوختلق الن

حديث اري من ـالم, فقد رو البخـقبل اإلس ملسو هيلع هللا ىلصت عنه أـتنب
واهللا إنه : (عبد اهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام أنه قال

لـيس بفـظ وال .. ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القـرآن 
غليظ, وال سـخاب يف األسـواق, وال يـدفع بالسـيئة السـيئة, 
ولكن يعفو ويغفر, ولن يقبضه اهللا حتى يقيم به امللة العوجـاء 

                                                 
 (١)אF١٤٥١٢Eאא،
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, . ال إله إال اهللا: بأن يقولوا ـامً , وآذانـاً صُ ميـاً ويفتح هبا أعيُناً عُ
لفاً  لوباً غُ  .)١( )وقُ

ال ييسء إىل من ": معناه )وال يدفع بالسيئة السيئة( :قولهو
أساء إليه عىل سبيل املجازاة املباحة ما مل تنتهك هللا حرمة, لكن 

نْ  ﴿: يأخذ بالفضل كام قال تعاىل ـِ كَ ملَ لـِ ـرَ إِنَّ ذَ فَ غَ َ وَ ربَ ملََن صَ وَ
ورِ  ُمُ مِ األْ زْ ما قاله اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص, فصدق فيه )٢( ")٤٣: الشور( ﴾عَ

شَ  ﴿: وصف املؤمننييف  احِ ـوَ فَ الْ مِ وَ ثْ ِ بَائِرَ اإلْ تَنِبُونَ كَ ْ ينَ جيَ ذِ الَّ وَ
ونَ  ـــرُ فِ غْ ـــمْ يَ ـــبُوا هُ ضِ ـــا غَ ا مَ إِذَ , أي )٣٧: الشـــور(﴾ وَ

وهـذه مـن حماسـن .. يتجاوزون وحيلمون هم عمن ظلمهم "
يشــفقون عــىل ظــاملهم, ويصــفحون عمــن جهــل  األخــالق,

 .)٣("عليهم, يطلبون بذلك ثواب اهللا تعاىل وعفوه

فإنـه رغـب أمتـه هبـذا صـفة العفـو  ملسو هيلع هللا ىلصوكام امتثل النبي     
 ما نقصت صـدقة مـن مـال, ومـا زاد اهللا عبـداً «: اخللق النبيل

, وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا  .)٤( »بعفو إال عزاً
                                                 

(١) אF٢١٢٥KE
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, ومـنهم  ملسو هيلع هللا ىلصاخللـق املؤمنـون تأسـياً بـه وقد امتثل هـذا 
حني قدم عليـه عيينـة بـن حصـن  اخلليفة عمر بن اخلطاب 

هي يـا ابـن : خماطباً اخلليفة الذي دانت له الروم والفرس فقال
. اخلطاب, فـواهللا مـا تعطينـا اجلـزل, وال حتكـم بيننـا بالعـدل

 .فغضب عمر حتى همَّ به
إن اهللا تعـاىل قـال , ؤمنني يا أمري امل: فقال له احلُرُّ بنُ قيس

ذِ : ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه  رْ ٱ﴿خُ أْمُ وَ وَ فْ عَ ضبالْ رِ أَعْ فِ وَ رْ عُ نِ  لْ ﴾ ٱعَ لِنيَ َـاهِ جلْ
 .وهذا من اجلاهلني ,)١٩٩: األعراف(

واهللا ما جاوزها عمر حني تالها عليـه, : يقول ابن عباس 
 .)١(افاً عند كتاب اهللاوكان وقَّ 

ليس الوقوف  ئنيلكن املثال األعىل يف التعامل مع املخط
 عىل حال كظم الغيظ والعفو فحسب, بل االنتقال إىل منزلة

, فكظم املرء غيظه فعل  املخطئإىل اإلحسانثالثة أعظم, وهي 
حسن, وأحسنُ منه العفو عن امليسء, وأعظم من هذا وذاك أن 

ان ـاءة باإلحســل اإلسـا, فنقابــاء إلينــن إىل من أسـنحس
واْ إِىلَ مَ ﴿ عُ ارِ سَ اتُ وَ وَ امَ ا السَّ هَ ضُ رْ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ ةٍ مِّن رَّ رَ فِ غْ

نيَ  تَّقِ تْ لِلْمُ دَّ ضُ أُعِ األَرْ اء  وَ َّ الرضَّ اء وَ َّ ونَ يفِ الرسَّ قُ نفِ ينَ يُ ذِ الَّ
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− ٦٩ − 
 

نِنيَ  سِ ِبُّ املُْحْ اهللاُّ حيُ نِ النَّاسِ وَ افِنيَ عَ عَ الْ يْظَ وَ غَ نيَ الْ اظِمِ كَ الْ  ﴾ وَ
 ).١٣٤−١٣٣: آل عمران(

ركني مـن ـأخرب اهللا تعاىل نبيه عن بعض مكـر املشـحني و
أهل الكتاب وخيانتهم له; أمره بالعفو عنهم والصفح, ال بـل 

مْ إِالَّ  ﴿: حثه عىل اإلحسان إليهم نْهُ آئِنَةٍ مِّ َ خَ ىلَ لِعُ عَ الُ تَطَّ زَ الَ تَ وَ
لِي نْهُ ـقَ حْ إِنَّ اهللاَـمُ فَ ـالً مِّ ـفَ اصْ مْ وَ نْهُ فُ عَ ِـبُّ  اعْ ـنِنيَ  حيُ سِ  ﴾ املُْحْ

 ).١٣: آل عمران(
بفعله يء ـأصحابه خلة اإلحسان إىل املس ملسو هيلع هللا ىلصعلم النبي و

رجل يشكو قرابته الـذين يقـابلون إحسـانه  هجاء حنياجلميل 
ـلُهم ويقطعـون, : باإلساءة, فقال يا رسول اهللا, إن يل قرابة أصِ

! وأحسنُ إليهم ويسيئون إيل, وأحلُـم عـنهم وجيهلـون عـيل?
: شجعاً له عىل االستمرار يف اإلحسـان إىل املسـيئنيم ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

, وال يزال معك مـن اهللا « هم امللَّ فُّ لئن كنتَ كام تقول فكأنام تُسِ
 .)١(»ظهريٌ عليهم ما دُمت عىل ذلك

بمقابلة اإلساءة  نبيه وأتباعه من املؤمنني أمر اهللا تعاىل لقد
نُ ﴿: باحلسنة  سَ يَ أَحْ تِي هِ عْ بِالَّ فَ قال وقد , )٩٦: نوناملؤم(﴾ ادْ

الصرب عنـد الغضـب, ( :هاابن عباس يف تفسريترمجان القرآن 
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− ٧٠ − 
 

والعفو عند اإلسـاءة, فـإذا فعلـوه عصـمهم اهللا وخضـع هلـم 
 .)١( )همعدو

 ولن يفوتنا تأمل اهلدي النبوي يف التعامل مع إساءة كرب
ب له وينـتقم, وذلـك  تتعلق بالعِرض, وهو من أعظم ما يُغضَ

سطح بـنِ أثاثـة, فقـد ابن خالته الصديق مع أيب بكر  يف قصة مِ
, فلـام حتـدث والرعاية كان الصديق يتعهده بالنفقة واإلحسان

أصحاب اإلفك يف ابنته عائشة كان مسطح فيمن حتدث فيهـا, 
سطح شيئاً أبداً : فقال أبو بكر  .واهللا ال أنفق عىل مِ

ولو قدر ألحدنا أن يمثُل يف مثل هذا املوقف ألرعد وأزبد, 
ع, ولربام قتل أو ارتكب جناية , إذ قد يعفو املرء عن ول سب وجدّ

كل جناية إال فيام خيص األعراض, فكيف يكون احلـال واألمـر 
 .متعلق بالطاهرة أم املؤمنني وحبيبة رسول رب العاملني

 وإذا كان الظلم من الغريب مفهوماً ; فإنه مستنكر وقبـيح
وصاحب حـق,  من القريب , ويزيد قبحه إذا كان بحق حمسن
واهللا ال أنفـق : (لذا فال أر الصديق جانب العدل حـني قـرر

سطح شيئاً أبداً   ).عىل مِ
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لكن اهللا يرتفع باملؤمن عن مرتبة العدل إىل منزلة الفضل, 
وال يأتل أولو الفضـل مـنكم والسـعة أن يؤتـوا أويل ﴿ :فأنزل

القربى واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا وليعفوا وليصـفحوا 
, )٢٢: النـور( ﴾أال حتبون أن يغفر اهللا لكم واهللا غفـور رحـيم

عـاد أف). بـىل, واهللا إين أحـب أن يغفـر اهللا يل: (فقال أبو بكـر
 .)١( )واهللا ال أنزعها منه أبداً : (النفقة عليه, وقال

مـن  نـاأيـن موقع: ولو مهست يف أذن الكثريين منا اليـوم
اإلجابـة ستكشـف هذه األخالق يف التعامل مع املسيئني فـإن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصنا الكبري عن منهج النبي عدَ بُ 
يف ملسو هيلع هللا ىلص ولو سألنا واحداً من هـؤالء املتنكبـني هـدي النبـي 

العفو والصفح واإلحسان إىل امليسء; العتذر بأن املعاملة احلسنة 
 واسـعةه التـغرهيم باملزيد من اإلساءة, وأنـه بتجربتمع املخطئني 

 لعـوج وتقويمـهاكتشف أن العنف والرضب أقدر عىل إصالح ا
قـرب يف تقـويم هو الطريـق األ, فالرضب من أي وسيلة أخر

هو ميسور يقدر عليـه كـل واحـد فاالعوجاج عند الكثريين منا, 
ر بحقنـا أضـعف منـا, ـمنا; وبخاصة إذا كان املخطـئ أو املقصـ
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يفهـم ممـن مل  −كاالبن أو اخلادم , وأحياناً يامرسه بعض السفهاء 
, فيستقوي عىل أنوثة لطيفة تهزوجمع  −رشاكة الزوجة وحقوقها 

 .بذكورة جافية مل تبلغ به قدر الرجال
إن الذين تتحدثون عن تقـويمهم : ونقول هلؤالء وأولئك

 ,أخطـاءهم ملسو هيلع هللا ىلصاحتمل النبي  بالرضب من جنس أولئك الذين
جرم بعض أولئك أكرب رغم أن رباهم بغري الرضب والعنف, ف

ن زوجاتنا, ومـع ذلـك فـإبكثري من أخطاء أبنائنا أو خدمنا أو 
رب وسـيلة يف ـما كـان يسـتخدم الضـ ملسو هيلع هللا ىلصسيد الرجال حممد 

قط أحداً تأديباً , ومـا  ملسو هيلع هللا ىلصتقويم اعوجاج معوج , فلم يرضب 
إال يف ميـادين اجلهـاد  ملسو هيلع هللا ىلصمسـلكاً لـه والعنـف رب ـكان الض

ثت بذلك زوجه الصديقة عائشـة حدَّ , والتضحية يف سبيل اهللا
شيئاً قط بيده,  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ما رضب«: ريض اهللا عنها فقالت

 .)١(»وال امرأة وال خادماً إال أن جياهد يف سبيل اهللا
الرضب وسيلة مباحة رشعاً ومقبولة يف دروب الرتبية نعم, 

ضوابطها الرشعية وآداهبـا, لكـن ب انضبطتوتصحيح اخلطأ إذا 
 هعنه بوسـائل , واستعاضة ملسو هيلع هللا ىلصتأسياً بالنبي  ,)٢( تركه أفضل وأوىل
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بية, تلك الوسائل التـي ال يكـاد يطرقهـا الكثـري مـن يف الرت ملسو هيلع هللا ىلص
معلم  ملسو هيلع هللا ىلصحممد  لكنهاآلباء مع أبنائهم, وال املعلمون مع طالهبم, 

 .إىل يوم الدين األمة, وقدوة املربني
 : يف تربية املخطئني ملسو هيلع هللا ىلصمنهج النبي 

املخطئ له حق عـىل جمتمعـه, يتمثـل يف نصـحه وتقـويم 
, بل  ملسو هيلع هللا ىلصا مل يفرط به اعوجاجه بأفضل الطرق وأقومها, وهو م
يف  ملسو هيلع هللا ىلصأول وسـائله كان سيد الناصحني, وأستاذ املـوجهني, و

الرتبية ومعاجلة اخلطأ; الرتبيـة باالبتسـامة, االبتسـامة احلانيـة 
م سلوكه, ف ملسو هيلع هللا ىلصفيها يعاتب  ختلـف حـني املخطئ ويوجهه ويقوِّ

يـوم تبـوك مـن غـري  ملسو هيلع هللا ىلصكعب بن مالك األنصاري عن النبي 
اخلـري العظـيم, بـل رتـع يف اإلثـم  دخل عليه , وقد فاتـهعذر 

فالتخلف عن تلك الغـزوة الكبري الذي يوجب تأنيبه وهتذيبه, 
 .بال سبب من كبائر الذنوب واآلثام

حـني  ملسو هيلع هللا ىلصلنصغ إىل كعب وهو يصف لنـا لقـاءه بـالنبي و
ـ": بـوكرجوعه من ت ـفجئتـه فلـام سـلمت عليـه; تبسَّ م م تبسُّ

 .)١("املغضب
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قرة الرتبية, عاقبه بابتسامة عقاب فريد ال يكاد يتذكره عبا
مـن ! ?والتهذيب قرأ كعب من خالهلا احلب املمزوج بالعتاب

غري سباب وال رصاخ, مل ال نحاول اليوم تعلم هـذا الفـن مـن 
 فنون الرتبية?

إن ابتسامة املغضب تتناسب مع عظم اجلرم, لكنها ليست 
 النوع الوحيد من رضوب الرتبية باالبتسام, ففي أحيان أخر

يقابل اخلطأ بابتسامة من نوع آخر, ابتسامة  ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللا كا
ملا  احلنان واحلب الدافق, كام صنع مع خادمه أنس بنِ مالك 

فانشـغل عنهـا  ,أن يـذهب يف بعـض حوائجـه ملسو هيلع هللا ىلصأمره  النبي 
 .بلعب الصبيان كعادة أطفالنا اليوم وغداً ويف كل حني

فـرأ الصـبيان ,  ملسو هيلع هللا ىلصحلاجـة النبـي   خـرج أنـسفقد 
باللعــب  ملسو هيلع هللا ىلصلعبــون يف الســوق, فانشــغل عــن حاجــة النبــي ي

 ملسو هيلع هللا ىلصفاسـتبطأه النبـي كام ينشغل كثري من غلامننا اليـوم, معهم, 
وخرج يبحث عنه, فوجده يلعب مـع الصـبيان, فللـه دره مـا 

, مَن من اآلباء أو املربني يطيق صربه عىل مثل هـذا  ملسو هيلع هللا ىلصحلمه أ
 فهو أسـوةوال رضب وال سب? حاشاه  ملسو هيلع هللا ىلصالغالم? ما رصخ 

 .املسلمني الذي رباه رب العاملني
,  ملسو هيلع هللا ىلصه مـع النبـي لنصغ إىل أنس وهو يقـص علينـا خـرب 
, فأرسـلني الناس من أحسن  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا : فيقول لقـاً خُ
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ي أن أذهـب ملـا ـواهللا ال أذهب, ويف نفسـ: يوماً حلاجة, فقلت
 .ملسو هيلع هللا ىلصأمرين به نبي اهللا 

فخرجت حتى أمرّ عىل صبيان وهـم يلعبـون يف السـوق, 
يـه وهـو فنظـرت إل, يإذا رسول اهللا قد قبض بقفاي من ورائف

: فقلـت »حيـث أمرتـك? ذهبـتَ أيا أُنـيس, «: يضحك, فقال
 .)١( نعم, أنا أذهب يا رسول اهللا

, وأدرك أن خادمه طفـل يعـرض لـه مـا ملسو هيلع هللا ىلصلقد ضحك 
يعرض ألمثاله من حـب اللعـب والتشـاغل بـه , فنبهـه عـىل 

عها بابتسـامة حانيـة, بقفـاه, وشـف تقصريه بيد حانية أمسكتْ 
 .جتدد احلب وتلتمس املعاذير

 ,تشـاغل باللعـبصـبي املوأما صيغة النـداء مـع هـذا ال
, فهي درس ملسو هيلع هللا ىلصمر النبي أاملتلكئ عن املبادرة  واملسارعة لتنفيذ 

يـا  «: متحبباً  ملسو هيلع هللا ىلصآخر من دروس الرتبية والتوجيه, فقد قال له 
ف تصغري االسم رضب من رضوب التحبب والتـألو, »أُنيس

والتودد, وهو خري من قواميس الكلامت النابية التي ننرشها يف 
وجوه أبنائنا وخدمنا وغريهم ممن خيطئون علينا أو يتلكؤون يف 

 .تنفيذ أوامرنا التي نظن أهنا ال تقبل التلكؤ والتأخري
                                                 

 (١) F٢٣١٠KE
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 ملسو هيلع هللا ىلصوذات يوم دخـل شـاب عـىل نبـي الطهـر والفضـيلة 
 !يل بالزنايا رسول اهللا ائذن : يستأذنه يف أمر جلل فقال

أمر عجب, يستأذن أطهر البرش يف صنع أرذل اخلطايا, أما 
من الصحابة رضوان اهللا عليهم  هلقد نال! أما يرعوي !يستحي

فأقبـل : ما يتوقع ملثله من التقريع والتأنيـب, يقـول أبـو أمامـة
 .مه مه: قالواو ,القوم عليه فزجروه

ه لن , فقد أدرك أن مشكلة الشاب وانحراف ملسو هيلع هللا ىلصوأما النبي 
م بالزجر والوعيد والتقريع, فقال  فـدنا منـه  »ادنه«: له ملسو هيلع هللا ىلصيقوَّ

فـانتفض الشـاب  »أحتبـه ألمـك?«: ملسو هيلع هللا ىلصالشاب قريباً فقال لـه 
رية عىل أمه وقال : ملسو هيلع هللا ىلصفقـال لـه . ال, واهللا جعلني اهللا فداءك: غَ

 .»وال الناس حيبونه ألمهاهتم«
يستثري كوامن الغرية املمدوحة يف صـدر  ملسو هيلع هللا ىلصومىض النبي 

ال واهللا يـا رسـول : فأجاب الشاب »أفتحبه البنتك?«: بالشا
وال «: بمنطقية املـريب ملسو هيلع هللا ىلصبه النبي افأج. اهللا, جعلني اهللا فداءك
 .»الناس حيبونه لبناهتم

دخـن قلبـه,  بحكمتـه ومنطقـهثم جعل رسول اهللا يستل 
أحتبـه  ..أحتبـه ألختـك? « ويطفئ نار شهوته بتعـداد حمارمـه,

 وقـد تعرضـن نَّ ن تراهُ أهل حتب  »?به خلالتكأحت.. لعمتك? 
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هـذه  يكرهـون النـاسف !?اآلخـرينريده مـن حمـارم ا تثل ممل
 .الفعلة يف حمارمهم, كام كرهها هو يف أهله 

سبباً آخر من له  ملسو هيلع هللا ىلصطلب  ;فلام استبشع الشاب فِعلة الزنا
أسباب اهلداية يغفل عنـه اآلبـاء واملربـون, أال وهـو دعـاء اهللا 

ة القل مّ اللهم اغفر ذنبه, «: وب ومفاتيحها, فقالالذي يملك أزِ
 .»وطهر قلبه, وحصن فرجه

فلم يكن الفتى بعد : يقول أبو أمامة واستجاب اهللا له, 
 .)١(ذلك يلتفت إىل يشء

قصــة بليغــة تضــمنت دروســاً متعــددة يف التعامــل مــع 
املخطئ, ليس أوهلا الدعاء له واحلنو عليه, والسامح له بالتعبري 

جاشة اخلري الذي ال خيلو منـه قلـب خـاطئ عن كوامنه, واست
, وفيها دعوة لنـا لنراجـع أنفسـنا, ونغـري مـن طريقتنـا يف  أبداً
التعبري عن ضـجرنا مـن أخطـاء أبنائنـا وأصـدقائنا, فالسـب 

لن يكـون سـبباً يف إصـالحهم  للمخطئنيوالشتم الذي نكيله 
 .وهتذيب سلوكهم وتعريفهم بأخطائهم

ثرة أخر يـدعى إىل أميف موقف آخر  ملسو هيلع هللا ىلصويضيف النبي 
مثلها املربون , وهي ترك العتـاب والتـدقيق والتحقيـق الـذي 

                                                 
(١) F٢١٧٠٨KE
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,  , لينضاف إىل أخطائـه خطـأ آخـريستجر املخطئ إىل الكذب
واهللا لقد خدمت النبـي «: ملسو هيلع هللا ىلص يقول أنس بن مالك خادم النبي

مل فعلـتَ كـذا : يء صـنعتُهـتسع سنني, ما علمته قال لشـ ملسو هيلع هللا ىلص
 .»فعلتَ كذا وكذا هال: وكذا, أو ليشء تركتُه

 .»ما قال يل فيها أف«: ويف رواية عند اإلمام أمحد
واهللا ما سبني سـبة قـط, وال قـال يل «: ويف رواية له أيضاً 

 . )١( »أف

قـط? أمل يصـنع  ملسو هيلع هللا ىلصأمل خيطئ أنس مع النبي : تساءلنوهنا 
مـن هلـو وتشـاغل  ذلك الغالم مـا يصـنعه أي غـالم يف سـنه

سنني ما يقع فيه أبناؤنا وخدمنا , أمل يقع منه خالل عرش وعبث
كـان هـذا  أوليس هو من جنسـنا? أم? من زلل وخطأ كل يوم
 فوق العادة? غالماً الغالم 

يف توجيهـه  يسـتعيض  ملسو هيلع هللا ىلص, ولكنه مل يكن أنس كذلكال 
 .عن السب والتعنيف والتأفف بالرفق والتامس األعذار

جالس ذات يوم بني أصحابه يف مسجده, إذ  ملسو هيلع هللا ىلصوبينام النبي 
, وال  وحممـداً  يللهم ارمحنا: , فصىل ركعتني ثم قالأعرايبخل د

  .» لقد حتجرت واسعاً « :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . ترحم معنا أحداً 

                                                 
(١) F٢٣١٠E،F١٦٠٩،١٢٦٢٢KE
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حي وتبول يف ناحيـة نتله حاجته, ف تعرضثم مالبث أن 
هـذه الفعلـة  بسـببعوا بـه من املسجد, فثار إليه الصحابة ليق

, حلرمان من رمحة اهللاوهو الذي دعا عليهم قبل قليل با الشنيعة
أما يـدري أن طهـارة املكـان ! يدرك حرمة املساجد? ثم هو ال

رشط من رشوط صحة الصالة? كيف جيعل من ميدان الطهـر 
 .حمالً لقضاء حاجته

ة الصـحابة يف وجـه األعـرايب, وأدرك أن هبَّ  ملسو هيلع هللا ىلصرأ النبي  
هتـك قاصـد مثل هذا األعـرايب جاهـل بأحكـام املسـاجد, غـري 

وذلك حتى ال يتـأذ بحـبس » دعوه, ال تزرموه«: الحرمتها, فق
; تصغر بمثله كل مشكلةبوله وانقطاعه, وأرشدهم إىل حل بسيط 

جالً من «: فقال, مهام كربت يف عيون أصحاهبا هريقوا عىل بوله سِ
نوباً من ماء, فإنام بعثتم ميرسين ومل تبعثوا معرسين   .)١(  »ماء أو ذَ

فقـال لـه  ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اهللا  ثم ملا أتم الرجـل حاجتـه دعـاه
يء مـن هـذا ـإن هذه املساجد ال تصلح لش«: موجهاً وناصحاً 

البول وال القذر, إنام هي لذكر اهللا عز وجل والصـالة وقـراءة 
 .)٢( »..القرآن

                                                 
(١)   א F٦١٢٨ E    F٢٨٤E ،

א،אF١٤٧Eא،
F٣٨٠E،F٧٢١٤EK

(٢)F٢٨٥KE
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الرفق باجلاهل وتعليمه ما يلزمـه مـن ": ويف هذا احلديث
, إذا مل يأت باملخالفة استخفافا أو عنـاداً  ;غري تعنيف وال إيذاء

 .»دعوه«: ملسو هيلع هللا ىلصوفيه دفع أعظم الرضرين باحتامل أخفهام لقوله 
أنه لـو قطـع عليـه : إحدامها: كان ملصلحتني: قال العلامء

بوله ترضر, وأصل التنجيس قد حصل, فكان احـتامل زيادتـه 
أن التنجـيس قـد حصـل يف : أوىل من إيقاع الرضر به, والثانية

وله لتنجست ثيابـه جزء يسري من املسجد, فلو أقاموه يف أثناء ب
 .)١("وبدنه ومواضع كثرية من املسجد

 مـن أبنائنـا مثل هذا مع ابن صغريإن واحداً منا ال يصنع 
يصنع أقل من هذا الصنيع الشنيع الذي وقـع فيـه رجـل وافـر 

الرفـق  إمـام ملسو هيلع هللا ىلص نفعـل كـام فعـل نأفام أحرانا العقل والفهم, 
ـبِامَ  ﴿واللني , أدبه ربه بأدب نحن أحوج إليـه  ـنَ اهللاِ فَ َـةٍ مِّ محْ  رَ

كَ  لـِ وْ ـنْ حَ ـواْ مِ ضُّ لْـبِ الَنفَ قَ لِـيظَ الْ ـاً غَ نتَ فَظّ وْ كُ لَ ُمْ وَ لِنتَ هلَ
رِ  مْ يفِ األَمْ هُ رْ اوِ شَ ُمْ وَ رْ هلَ فِ تَغْ اسْ مْ وَ نْهُ فُ عَ اعْ : آل عمـران( ﴾فَ

وهو أعظم خلق اهللا فإنـه مـن  ملسو هيلع هللا ىلص, فلئن قيل هذا للنبي )١٥٩
ه كل واحد منا تلقاء وجهـه وهـو باب أوىل يصلح شعاراً ينصب
 .يثور ألتفه األسباب وأهوهنا

                                                 
 (١)אF٣L١٩١KE
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, فقد آخر يقصه علينا معاوية بن احلكم  اً موقفلنتدبر و
,  ملسو هيلع هللا ىلصدخل املسـجد يومـاً يصـيل مـع الصـحابة خلـف النبـي 

ته معاوية وهو يصيل  . )١( فعطس رجل أمامه , فشمَّ
وملا كانت الصالة ال يصلح فيهـا يشء مـن كـالم النـاس 

: كر الصــحابة فعلــه, وهــم يف صــالهتم, يقــول معاويــةاســتن
السـتغراهبم مـن رجـل يتحـدث ) فحدقني القوم بأبصارهم(

لكن املوقف ازداد تعقيداً حني استنكر معاوية . وهو يف الصالة
واثكـل أميـاه, : (ل يقول هلـم وهـو يف صـالتهأنظارهم, وجع

?   .)مالكم تنظرون إيلّ
فرضب القـوم ( لصالةلكالمه يف ا الصحابة فزاد استنكار

فلـام ( :مـرادهم معاويـةوأخرياً فهـم  , )بأيدهيم عىل أفخاذهم
 ).رأيتهم يسكتونني لكني سكت

تخيل األنظـار وهـي تتوجـه نأن  ناالصالة ل وحني انتهت
لـو تنشـق  –كام يقولـون  –تلومه, ومثل هذا يتمنى   معاويةإىل

ــون ــه العي ــل أن تلتهم ــه قب ــ األرض وتبتلع ــا العاتب  ةبنظراهت
 !.القاسية

                                                 
(١) אאFWE،
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الـذي جهـل الرجل مع هذا  ملسو هيلع هللا ىلصاجلميع يرقب فعل النبي 
ما يعرفه أطفال املسلمني عن حرمة الصـالة وبطالهنـا بكـالم 

 .الناس فيها
دعاين, بـأيب هـو  ملسو هيلع هللا ىلصفلام انرصف رسول اهللا : يقول معاوية

وأمي, ما رضبني وال كهرين وال سبني, ما رأيت معلامً قبلـه وال 
إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء «: قال بعده أحسن تعليامً منه,

 . )١(»من كالم الناس, إنام هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن
إن كل ماذكرناه عن العفو والصفح وحسـن املعاملـة مـع 
املخطئ لن ينسينا حقه يف التأديب واإلرشاد إىل احلق مـن غـري 

 يف ملسو هيلع هللا ىلصمن أسـاليبه إحراجه وال فضحه أمام اآلخرين, لذا كان 
تنبيه املخطئ, التعريض باملخطئ وإرشاده عىل املـأل مـن غـري 
, مـن غـري  ترصيح باسمه, فهو يوصل إىل املخطئ املعنى املرادَ

 .أن جيرح شعوره أو يفضحه بني إخوانه
إذا بلغـه عـن  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبـي : تقول عائشة ريض اهللا عنها

ما بـال «: بال فالن يقول, ولكن يقولما : الرجل اليشءَ مل يقل
ويف حـديث أنـس ويف إسـناده , )٢( »قوام يقولـون كـذا وكـذاأ

واجه أحداً يف وجهه بيشء يكرهه, كاد يكان ال يملسو هيلع هللا ىلص ضعف أنه 
                                                 

 (١)F٥٣٧Eא،F١٢١٨Eא،F٩٣٠KE
 (٢)אF٤٧٨٨EK
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لو أمرتم هذا أن يغسل «: وعليه صفرة , فقال فجاءه رجل يوماً 
 .)١(»عنه هذه الصفرة

كثرية, منهـا أن ثالثـة نفـر  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وأمثلة ذلك يف سرية
هم بالسهر والرهبنة والصوم, فلام بلغ من الصحابة ألزموا أنفس

هم محِد اهللا وأثنى عليه, وقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ما بال أقوام قالوا «: أمرُ
كذا وكذا, لكني أصيل وأنام, وأصوم وأُفطر, وأتزوج النسـاء, 

 . )٢(»فمن رغب عن سنتي فليس مني
وملا بلغه عن أناسٍ أهنم يواصـلون الصـيام قـال معرضـاً 

 .  )٣(»اصلون? إنكم لستم مثيلما بال رجال يو«: هبم
وملا بلغـه أن بعضـاً مـن أصـحابه يرفعـون أبصـارهم إىل 

مـا بـال أقـوامٍ يرفعـون أبصـارهم إىل «: ملسو هيلع هللا ىلصالسامء قال النبـي 
 .  )٤(»السامء يف صالهتم

ـرة  يْ وملا أرادت عائشة ريض اهللا عنها رشاء جاريـة اسـمها بَرِ
ها إال برشط أن يكـون والؤهـا بعـ د العتـق هلـم, رفض أهلُها بيعَ

مـا بـال أقـوام يشـرتطون «: عىل املنرب فقال ملسو هيلع هللا ىلصفصعد رسول اهللا 
                                                 

 (١)אF٤٧٨٩E،F١٢٢١٧Eא،
אF٤٥١٢KE

(٢)F١٤٠١KE
(٣)F١١٠٤KE
(٤)אF٧٥٠KE
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يف كتاب اهللا, من اشرتط رشطاً لـيس يف كتـاب اهللا  ترشوطاً ليس
, ويف كــل ذلــك مــا حيفــظ  )١(»فلــيس لــه, وإن اشــرتط مائــة مــرة

 . للمخطئ كرامته ; مع احلفاظ عىل حقه اآلخر بالتوجيه واإلرشاد
هـو غـري املخطـئ, وبنصـيحته اطـب خي ملسو هيلع هللا ىلصوأحياناً كان 

عه النصيحةيقصد  د  ,والتوجيـه أن يُسمِ َ فعـن سـليامنِ بـنِ رصُ
, ونحـن عنـده جلـوس, ملسو هيلع هللا ىلصاستب رجـالن عنـد النبـي : قال

غضباً قد امحر وجهه, فقال النبـي   ملسو هيلع هللا ىلصوأحدمها يسب صاحبه مُ
: إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد, لو قال«: للصحابة

 .»الشيطان الرجيمأعوذ باهللا من 
وملا كان الغضبُ مستبداً بالرجل كان خطابُه هبذه الطريقة 
أوىل من خطابه بالنصيحة مبـارشة, لـذا ملـا واجهـه الصـحابة 

? أعامه الغضب ملسو هيلع هللا ىلصأال تسمعُ ما يقول النبيُ : بقول النبي فقالوا
هـذه احلالـة ال يفيـد فيهـا  فمثـل, )٢( إين لست بمجنـون: فقال

 .النصح املبارش
يوجه املخطـئ عـن طريـق اإلشـارة, أو  ملسو هيلع هللا ىلصحياناً كان وأ

بتوجيه النصيحة إىل غريه ليسمعها املخطئ فيتنبه خلطئه, ومـن 
رأ رجالً جالساً وسط املسجد مشبكاً بني  ملسو هيلع هللا ىلصأمثلته أن النبي 

                                                 
(١) אF٤٥٦E،F١٥٠٤KE
(٢) אF٦١١٥EF٢٦١٠KE
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 ,, فلم يفطن الرجـل ملسو هيلع هللا ىلصأصابعه حيدث نفسه, فأومأ إليه النبي 
 .ملسو هيلع هللا ىلص ومل ينتبه إلشارة النبي

إذا «: ة والسـالم إىل أيب سـعيد فقـالفالتفت عليه الصـال
صىل أحـدكم فـال يشـبكن بـني أصـابعه, فـإن التشـبيك مـن 
الشيطان, فإن أحدكم ال يزال يف صالةٍ ما دام يف املسجد حتـى 

طريقني من طرائق تنبيه املخطـئ مـن  ملسو هيلع هللا ىلصيعلمنا  ,)١( »خيرج منه
تنبيهـه : غري أن نيسء إليـه أو نحرجـه أمـام اآلخـرين, أوهلـام

توجيه الكالم والنصـح إىل غـريه, ويف كـل : والثاين. رةباإلشا
ي يف نفس ويؤد ,ويراعي حاله ,ذلك ما حيفظ للمخطئ منزلته

 .و إرشاد غريه, الوقت إىل نصحه وتقويمه
ويف بعض األحيان يلزمُ املريبَ أو األبَ أن يعاقب املخطئ 
عىل خطئه, لكن ذلك ال يعنـي سـباباً وخصـاماً وصـياحاً كـام 

مُ املخطئ, وما هكذا كان يصنع يصنع ال كثريون, فام هكذا يقوَّ
فاحشـاً وال  ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن رسول اهللا : , يقول أنس ملسو هيلع هللا ىلصالقدوة 

                                                 
(١)     F١١١٢٠ E  א 

אא F٢L٢٥Eאא ، א 
F٢٦٢٨EK
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, كان يقول عند املعتبـة  مـا لـه «): أي العتـاب(لعاناً وال سباباً
 .)١(»ترب جبينه

كلمة تقوهلا العرب جرت عىل "هي  »ترب جبينه«:ولهق و
ط جبينـه لـألرض, وهـو ألسنتهم, وهي من الرتاب, أي سـق

أي ..  رغم أنفه, ولكن ال يراد معنى قوله ترب جبينه : كقوهلم
 . )٢("وال يراد حقيقتها ,كلمة جتري عىل اللسانأهنا 

ا راده منهـوم ,»تَربت يداك « : ملسو هيلع هللا ىلص النبيقول وهي كمثل 
 انْـجُ ":  للرجـل تقـول كام ,االستحثاث " :كام قال األصمعي

 .)٣( "تثكل أن تريد ال وأنت ,"أمك ثُكلتك
, أحياناً و  ولكنها عقوبة يستلزم املوقفُ من املريب العقوبةَ

إذا أراد عقوبـة  ملسو هيلع هللا ىلصاملحب املشفق, ال املنتقم املتشـفي, والنبـي 
ها وأليقهافإنام يسواحد من املخطئني  , لك أخرصَ الطرق وأقومَ

                                                 
(١)אF٦١١٥EF٢٦١٠KE

(٢) אF١٠L٤٥٣E،?W
א     א  ،א 

W،K?
אא،אF١L١٣٣KE

(٣) א،אאאF٢L٢٣٣KE
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 ملسو هيلع هللا ىلص, فقـد هجـر وردعـاً  ومن ذلك هجره للمخطـئ تربيـة لـه
 .يه حني ختلفوا عن غزوة تبوككعبَ بنَ مالكٍ وصاحب

رشح لنـا بعضـاً مـن معـامل هـذا ـولندع كعبَ بنَ مالكٍ ي
 .الدرس النبوي البليغ

املسـلمني عـن كالمنـا,  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسـول اهللا : يقول كعب
, وتغريوا لنا, حتى تنكرت فاجتنبنا يس, ـاألرضُ يف نفـ الناسُ

فام هي التي أعرف, فلبثنا عىل ذلـك مخسـني ليلـة, وكنـت آيت 
فأسلمُ عليه وهو يف جملسه بعد الصالة, فـأقول  ملسو هيلع هللا ىلصرسولَ اهللا 
هل حرك شفتيه برد السالم عيلّ أم ال, ثم أصيل قريباً : يف نفيس

منه, فأسارقه النظر, فـإذا أقبلـتُ عـىل صـاليت أقبـل إيل, وإذا 
ه أعرض عني  . )١( التفتُ نحوَ

ه البـالغ; أنـزل اهللا  وحني استكمل الدرسُ الرتبـوي دورَ
ا  ﴿كعب وصاحبيه  توبة تَّـى إِذَ ـواْ حَ فُ لِّ ينَ خُ ـذِ ـةِ الَّ ىلَ الثَّالَثَ عَ وَ

مْ  ـهُ سُ مْ أَنفُ ـيْهِ لَ ـاقَتْ عَ ضَ بَـتْ وَ حُ امَ رَ ضُ بـِ مُ األَرْ يْهِ لَ اقَتْ عَ ضَ
ـواْ إِنَّ اهللاَّ  مْ لِيَتُوبُ يْهِ لَ مَّ تَابَ عَ يْهِ ثُ نَ اهللاِّ إِالَّ إِلَ أَ مِ لْجَ نُّواْ أَن الَّ مَ ظَ وَ

وَ  يمُ  هُ حِ ابُ الرَّ  ).١١٨: التوبة( ﴾التَّوَّ

                                                 
(١) אF٤٤١٨E،F٢٧٦٩KE
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لكن ينبغي أن نتذكر ناجعة, وهكذا فاهلجرَ عقوبةٌ تربويةٌ 
أهنا تنجح يف إصالح البعض دون اآلخرين, فهي وسيلة تعتمد 

 ملسو هيلع هللا ىلصعىل كامل احلب بني املعاقَب واملريب, كام هو احلال بني النبي 
 .وصاحبه كعب بن مالك 

, بـل  هلـم خرين فإهنم لن يبالوا هبجرناوأما حني نفقِد حمبة اآل 
األدبيـة ,  مهتالربام رحبوا به, ووجدوه فرصة للتخلص مـن التزامـ

ها نُ تركُ ا وحيسُ ل اجتناهبُ   .وحينها يصبح وسيلة خاطئة يفضَ
ء ـيبعيد املنال عنـدما يسـوولرب قائل بأن الرفق صعب 

امذا البعض إىل أشخاصنا, فيتطاولون علينا بالسب أو الشتم , ف
 عسانا نصنع معهم? أال نقابل سباهبم بسباب وتطاوهلم بمثله? 

حني سـبه  ملسو هيلع هللا ىلصكيف صنع نبينا دعونا ننظر : وهلؤالء نقول
 الناس وشتموه?

دخل عليه ذات يوم نفر من أهل الكتـاب, فبـدالً مـن أن 
السـام : بصـفاقة ووقاحـة قـالوا لـه ;يلقوا عليه حتيـة السـالم

 .عليك, والسام تعني املوت
 .»وعليكم«: عىل أن قال يزد  فلم
مل  ملسو هيلع هللا ىلصأم املـؤمنني عائشـة ريض اهللا عنهـا أن النبـي  ظنت

, )السـام(بــ ) السـالم(هنـم اسـتبدلوا أحقيقة قوهلم, و دركي
فقالت وهي تدافع عن زوجها وتنتصف له من قلة أدب هؤالء 
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السام عليكم, ولعـنكم : (الزوار وإساءهتم إىل مزورهم يف بيته
 ).كماهللا, وغضب علي

مهالً يا عائشة, عليك «: قاطعها قائالً  ملسو هيلع هللا ىلصلكن رسول اهللا 
يـا «: , ويف روايـة النسـائي»بالرفق, وإياك والعنف أو الفحش

 .»عائشة, عليك بالرفق, فإن اهللا حيب الرفق يف األمر
 ملسو هيلع هللا ىلصأومل تسمع ما قـالوا? فأجاهبـا : فقالت ريض اهللا عنها

? أومل ت«: بلسان املستعيل عىل إساءات اآلخرين سمعي ما قلـتُ
 . )١( »رددتُ عليهم , فيستجابُ يل فيهم, وال يستجاب هلم يفّ 

فهل نستطيع أن نصنع مثل هذا الصنيع, فنقابـل السـباب 
باإلعراض, وهل يقدر الواحد منا أن يدافع عن غريمه وسابه; 

حني منع عائشة ريض اهللا عنها مـن مقابلـة  ملسو هيلع هللا ىلصكام صنع النبي 
ك بقدر مـا نحـب نبينـا وحبيبنـا خطئهم بمثله, إنا نستطيع ذل

 ., فالتأيس هو عالمة املحبة وبرهاهناملسو هيلع هللا ىلص
 نبني فقراء املهـاجري الغنائم ملسو هيلع هللا ىلصبعد غزوة حنني قسم النبي 

من  , فأعطى ضعاف اإليامن أكثر مما أعطى غريهمومسلمة الفتح
فقال رجل قليل األدب ضعيف  ,األنصار الراسخني يف اإلسالم

 .هبا وجه اهللا إن هذه لقسمة ما أريد: النظر
                                                 

 (١)אF٦٤٠١E،F٢١٦٥E، ملسو هيلع هللا ىلص
WA@K
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, فغضب حتـى بمقالته هفأخرب ملسو هيلع هللا ىلصابن مسعود النبي  فأتى
: قـالمل جياوز أن  ملسو هيلع هللا ىلصلكنه الغضب يف وجهه,   ابن مسعودرأ
 .)١( »يرحم اهللا موسى, قد أوذي بأكثر من هذا, فصرب«

وأما األنصار رضوان اهللا عليهم, فوجدوا يف أنفسهم مـن 
سعد بـن عبـادة سيدهم عليه  , ودخلملسو هيلع هللا ىلصغري أن يتهموا النبي 

قـد وجـدوا  ]األنصـار أي[ يا رسول اهللا إن هـذا احلـي :فقال
 ,عليك يف أنفسـهم ملـا صـنعت يف هـذا الفـيء الـذي أصـبت

ومل  ,يف قبائل العرب وأعطيت عطايا عظاماً  ,قسمت يف قومك
 ?يكن يف هذا احلي من األنصار يشء

إن كانت حكمـة فعلـه معلومـة عنـد  أن يعرف ملسو هيلع هللا ىلصفأراد 
 »?فأين أنت مـن ذلـك يـا سـعد«: أم ال , فسأله سيد األنصار

إال [ ومـا أنـا ,ما أنا إال امـرؤ مـن قـومي ,يا رسول اهللا :قالف
 ].واحد من قومي

فخـرج  ,»فـامجع يل قومـك يف هـذه احلظـرية«: ملسو هيلع هللا ىلصقال ف
متـذكراً فضـلهم  ملسو هيلع هللا ىلصفجمع األنصار فأتاهم رسـول اهللا  ,سعد

ذي هو له أهل فحمد اهللا وأثنى عليه بالوسابقتهم يف اإلسالم, 
مـا قالـة بلغتنـي عـنكم وجـدة  ,رش األنصـارـيا معـ« :ثم قال

                                                 
(١) אF٣٤٠٥E،F١٠٦٢KE
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ـ !وجدمتوها يف أنفسكم وعالـة  ?فهـداكم اهللا الالً أمل آتكـم ضُ
 .»?وأعداء فألف اهللا بني قلوبكم ?فأغناكم اهللا

نة اهللا ورسوله عليهم و  بـل اهللا ورسـوله  :قالوافتذكروا مِ
 .ضلوهللا ولرسوله املن والف ..أمن وأفضل 

, فلصـدقتم وصـدقتم  ,أما واهللا لو شئتم لقلتم« :ملسو هيلع هللا ىلص قالف
 ,فآوينـاك وطريـداً  ,رصناكـفنـ وخمذوالً  ,فصدقناك أتيتنا مكذباً 

أوجدتم يف أنفسكم يا معرش األنصار يف لعاعة  ,فأغنيناك وعائالً 
أفال  ?ووكلتكم إىل إسالمكم ,ليسلموا من الدنيا تألفت هبا قوماً 

ر أن يـذهب النـاس بالشـاة والبعـري رش األنصـاـترضون يا معـ
فوالذي نفس حممد بيـده ? يف رحالكم ملسو هيلع هللا ىلصوترجعون برسول اهللا 

ـ ,لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصـار  عباً ولـو سـلك النـاس شِ
اللهـم ارحـم  ,شعب األنصـار لسلكتُ  عباً األنصار شِ  وسلكتِ 

 .»األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار
رضينا برسول  :وقالوا ,ضلوا حلاهمفبكى القوم حتى أخ 

 .)١( وحظاً  اهللا قسامً 

                                                 
(١) אF٣٧٧٨E،F١٠٥٩Eא،

F١١٣٢٢Eא،K
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يقابل اإلساءة واجلهل, وهكذا ينبغـي أن  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا كان 
يسء ـونقتدي حني ي ملسو هيلع هللا ىلصيصنع كل مسلم, فهل ترانا  نتأسى به 

  .إلينا اآلخرون من أبنائنا أو جرياننا
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

− ٩٣ − 
 

 
 
 
 
 

 : الفصل الثالث
 

  عة الشخصية املسلمةيف صنا ملسو هيلع هللا ىلصمن هدي النبي 
  :وفيه مباحث

 آداب املامدحة :  املبحث األول
 يف املزاحملسو هيلع هللا ىلص هدي النبي :    املبحث الثاين
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 آداب املمادحة: املبحث األول

س وعـىل مما شـاع بـني النـاس اليـوم متـادحهم يف املجـال
صــفحات اجلرائــد ويف شاشــات الفضــائيات, وهــذا الــتامدح 

 .بعضه بحق, وكثري منه جاوز احلق وجافاه
ح هـو  ملسو هيلع هللا ىلصوبداية نقول بأن النبـي  ـدح يف وجهـه, ومـدَ مُ

بعضَ أصحابه يف وجوههم, ممـا يـدل عـىل جـواز املـدح, إذا 
 .أُمنت الفتنة منه عىل املمدوح

 أصـحابه, وقـف يومـاً بـني ملسو هيلع هللا ىلصومن صور ذلك أن النبي 
يا : من أنفق زوجني يف سبيل اهللا نودي من أبواب اجلنة«: فقال

فمن كان من أهل الصـالة دعـي مـن بـاب . عبد اهللا هذا خري
الصالة, ومن كان من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد, ومـن 
كان من أهل الصيام دعي من باب الريان, ومن كان مـن أهـل 

 .»الصدقة دعي من باب الصدقة
ما عىل من  ,بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا: ملسو هيلع هللا ىلصأبو بكر قال  

دعي من هذه األبواب من رضورة, فهل يدعى أحدٌ مـن تلـك 
, )١( »نعـم وأرجـو أن تكـون مـنهم«: ملسو هيلع هللا ىلص األبواب كلها? فقال

                                                 
(١) אF١٨٩٧E،F١٠٢٧KE
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: فيه من الفقه"و, أليب بكر يف حضوره ملسو هيلع هللا ىلصفهذا مدح من النبي 
بصـفاهتم,  أنه جيوز الثناء عىل الناس بام فيهم عىل وجه اإلعالم
هم يف الفضـل, فينزلـ ا منـازهلم, ولتُعرف هلم سابقتُهم وتقـدمُ

موا عىل من اليساوهيم, ويُقتد هبم يف اخلري, ولو مل جيـز  قدَّ ويُ
هم باخلري والثناءُ عليهم بأحواهلم مل يُعلم أهل الفضل من  وصفُ

لسالم خص أصحابه بخواص ا غريهم, أال تر أن النبي عليه
رفـوا هبـا إىل يـوم ومن الفضائل بانُ  ا هبا عـن سـائر النـاس وعُ

 .)١( "القيامة 
مـا «: عمر بن اخلطاب يف حضوره فقـال ملسو هيلع هللا ىلصومدح النبي 

وهذا " ,)٢(» رآك الشيطان سالكاً فجاً إال سلك فجاً غري فجك
من مجلة املدح, لكنه ملا كان صدقاً حمضاً وكان املمـدوح يـؤمن 

يف املنع, ومـن معه اإلعجاب والكرب مدح به, وال يدخل ذلك 
مجلة ذلك األحاديثُ املتقدمة يف مناقب الصحابة ووصف كـل 

ف به من األوصاف اجلميلة  .)٣( "واحد منهم بام وصِ

                                                 
(١) אF٩L٢٥٥KE
(٢) אF٣٦٨٣E،F٢٣٩٧KE
(٣) אא،F١٠L٤٧٩KE
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وال خيلو الـتامدح والثنـاء عـىل النـاس مـن فوائـد, ففيـه  
استنهاض للهمم وتذكري بحق اهللا باحلمد والشكر عـىل نعمـة 

 ني, فعـن أيب ذر الذكر احلسن والشهادة الصادقة من املـؤمن
أريت الرجل يعمل العمل مـن :  ملسو هيلع هللا ىلصأن رجالً قال لرسول اهللا 

ر ـتلـك عاجـل بشـ«: ملسو هيلع هللا ىلصاخلري وحيمده الناس عليه? فقـال 
 .)١(»املؤمن

معناه هذه البرش املعجلة لـه : قال العلامء": قال النووي
باخلري, وهي دليل عىل رضاء اهللا تعاىل عنه, وحمبته له , فيحببـه 

هذا كله إذا محـده النـاس مـن غـري تعـرض منـه ... إىل اخللق 
 .)٢("حلمدهم, وإال فالتعرض مذموم

وهكذا فإن مدح اإلنسان يف وجهه جائز, إذا أُمنت غائلـة 
, ملسو هيلع هللا ىلصهذا املـدح, وانضـبطت بالضـوابط التـي وضـعها النبـي 

والتي جتنب هذه الظاهرة ما تستخره من الفتنة والغرور وفساد 
 .قلبه

ــامء  ــد اســتحب العل ــدح أن يتواضــع هللا, وأن وق ــن مُ مل
يستشعر ضعفه وتقصريه, حتى ال يغلب عليه الكرب والعجب, 

                                                 
(١) F٢٦٤٢KE
(٢) אF١٦L١٨٩KE
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: ونيقولـ معلـيه يثنـإذا أُ  الصحابة ريض اهللا عـنهموقد كان 
اللهــم اغفــر يل مــا ال يعلمــون, وال تؤاخــذين بــام يقولــون, (

اللهـم إنَّ ( :قال بعض السلف, و)١( )واجعلني خرياً مما يظنون
 . )٢( )رفوين, وأنت تعرفنيهؤالء ال يع

 : التمادح املذموم
لنقف عـىل  ملسو هيلع هللا ىلصولرتشيد ظاهرة التامدح نتأمل هدي النبي 

 .املواطن التي يذم فيها مدح اآلخرين والثناء عليهم
عدم املدح يف حضور املمدوح إذا ظُـن أن يـؤدي : وأوهلا 

إىل مفاسد تَرض به, كأن تصيبه باإلعجاب أو الغرور, أو غـريه 
, فإن ذلك من الفتنة واإلهالك, لذا ملا سمع القلبية فاتمن اآل
: رجالً يثني عىل رجلٍ ويطريه يف املدح يف حضـوره, فقـال ملسو هيلع هللا ىلص

 .)٣( »أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل«
حاصل النهي هنا أنـه إذا أفـرط يف مـدح ": قال ابن بطال

آخر بام ليس فيه, مل يأمن عىل املمدوح العجب لظنه أنـه بتلـك 
                                                 

(١)  א א  א F٧٦١E א  ،
אאF٥٨٩KE

(٢) אאאF٦L٢٢٤EK
(٣)אF٢٦٦٣E،F٣٠٠١KE
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فربام ضيع العمل واالزدياد من اخلـري اتكـاالً عـىل مـا املنزلة, 
 .)١("وصف به

بحثي الـرتاب يف وجـه  ملسو هيلع هللا ىلصويف مثل هذه احلالة أمر النبي 
, أن رجالً جعل يمدح عثامن  املقداد  حديثاملادح, ففي 

فعمد املقداد, فجثا عىل ركبتيه, فجعل حيثو يف وجهه احلصباء, 
إذا «: قـال ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اهللا ما شـأنك? فقـال إن : فقال له عثامن

 .)٢( »رأيتم املداحني فاحثوا يف وجوههم الرتاب

وهذه األخبار التي متنع املدح وتذمه ال تتعـارض مـع مـا 
ع فقد , ذكرناه من أخبار تقتيض اإلباحة أنـه إن كـان "بينهام مجُ

عند املمدوح كامل إيامن وحسن يقني ورياضة, بحيث ال يفـتن 
, فال حيـرم وال يكـره, وإن خيـف وال يغرت وال تلعب به نفسه

 .)٣("عليه يشء من ذلك كره مدحه
وأخرج اإلمام أمحد أن معاوية كـان ال يـدع يـوم اجلمعـة 

ومن يرد اهللا «: ملسو هيلع هللا ىلصهؤالء الكلامت الاليت حيدث هبن عن النبي 
به خرياً يفقه يف الدين, وإن هذا املال حلو خرض, فمـن يأخـذه 

                                                 
(١) אF١٠L٤٧٧KE
(٢) F٣٠٠٢KE
(٣) א،אF٤L٦٥١KE



 

− ١٠٠ − 
 

ملا " , وذلك)١( »; فإنه الذبحبحقه يبارك له فيه, وإياكم والتامدح
فيه من اآلفة يف دين املادح واملمدوح, وسامه ذبحاً ألنـه يميـت 
القلب, فيخرج مـن دينـه, وفيـه ذبـح للممـدوح, فإنـه يغـره 
حـة,  دْ بأحواله, ويغريه بالعجب والكرب, وير نفسه أهالً للمِ

٢("سيام إذا كان من أبناء الدنيا أصحاب النفوس وعبيد اهلو(. 

أن يؤدي املدح إىل املبالغة, فيحمل من اإلطراء ما : انيهاوث
جاوز احلقيقة أو خرج عن حده إىل التكلف, وقد كرهه النبـي 

, فقـد قيـل  ملسو هيلع هللا ىلص حني سمع من بعض املسلمني ثناء عليه متكلفاً
نا,: له نا وابنَ سيدِ نا يا سيدَ نا وابنَ خريِ فقـال رسـول . ويا خريَ

تقــواكم, وال يســتهوينكم يــا أهيــا النــاس علــيكم ب«:  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
ه, واهللا ما أحب  الشيطان, أنا حممد بنُ عبدِ اهللا, عبدُ اهللا ورسولُ

 .)٣( »أن ترفعوين فوق منزلتي التي أنزلني اهللا عز وجل
فقال . أنت سيد قريش: ويف موقف آخر جاءه رجل فقال

أنــت أفضــلُها فيهــا قــوالً , : فقــال الرجــل» الســيد اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
 (١)F١٦٣٩٥Eא،F٣٧٣٣Eא،

אF٣٠١٧KE
 (٢)אא،F٣L١٦٧KE
 (٣)F١٢١٤١KE
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ها فيهـا طـوالً  ليقـل أحـدكم «: ملسو هيلع هللا ىلص, فقـال رسـول اهللا وأعظمُ
ه الشيطان  .)١( »بقوله, وال يستجرُ

بشعر يف ندب جارية تغني  ملسو هيلع هللا ىلصويف موقف ثالث سمع النبي 
: ملسو هيلع هللا ىلص وفينا نبي يعلم ما يف غـد; قـال :من مات يف بدر, فلام قالت

أي من الشعر الذي ال  )٢( »ال تقويل هكذا, وقويل ما كنت تقولني«
جواز مدح الرجل يف وجهـه مـا مل "ديث هذا احل, ويف إطراء فيه

من اإلطراء حـني وإنام أنكر عليها ما ذكر .. خيرج إىل ما ليس فيه 
 .)٣("علم الغيب له, وهو صفة ختتص باهللا تعاىلأطلق 

ي ذالـاملبالغـة يف املـدح, وكل صور الثناء  ملسو هيلع هللا ىلصلقد رفض 
ال تطـروين كـام أطـرت «: اوز احلقيقـة فقـال حمـذراً وناهيـاً جي

, فقولـوا عبـد اهللا النصار  عيسى ابـنَ مـريم, فـإنام أنـا عبـدٌ
ــوله ــفات ": يأ, )٤( »ورس ــن الص ــيس يل م ــام ل ــفوين ب التص

تلتمسون بذلك مدحي, كام وصـفت النصـار عيسـى بـام مل 
 .)٥("يكن فيه, فنسبوه إىل أنه ابن اهللا, فكفروا بذلك وضلوا

                                                 
(١) F١٥٨٧٢KE
(٢) אF٤٠٠١KE
(٣) אא،F٩L٢٠٣KE
(٤) אF٣٤٤٥KE
(٥) אF٩L٢٥٤KE
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ويف هذا براءة نبوية من كثري مما يصنعه ويقوله عنه بعـض 
ر ـيعرف الغيب, أو أنه حيضـ ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني, كادعاء بعضهم أنه 

بعض جمالسهم وحمافلهم, أو أنه يقدر عىل دفع الرض أو جلـب 
 .ملسو هيلع هللا ىلص, وغريها مما مل يثبت له وال عنه وهو ميت يف قربه النفع هلم

وقد اتفق أن خسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابنُ النبي 
راهيم, وهـو إهنا خسفت ملـوت إبـ: , فقال بعض الصحابةملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصربط غري صحيح ينطوي عىل اإلطراء واملبالغة, فقام النبـي 
إن الشـمس «: فخطب الناس ونبههم عىل خطأِ ربطهم, فقـال

والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينخسفان ملوت أحـد وال حلياتـه, 
 .)١( »فإذا رأيتمومها فافزعوا إىل الصالة

مـدح  وأما ثالـث املواضـع التـي يـذم فيهـا املـدح; فهـو
الظاملني, كرئيسِ رشكة يظلم عامله أو مديرِ مصنع يأكل حقوق 
مستخدميه, أو حاكم يظلم شعبه, فالثنـاء عـىل أمثـال هـؤالء 
رهم ويغرهيم باملزيد من الظلم, وهذا ما جيعل املادح رشيكاً  يغُ

واْ إِىلَ ﴿: يف الظلم ومعيناً عليه, وقد قال تعاىل نـُ كَ رْ الَ تَ ينَ ٱوَ ـذِ لَّ
واْ  لَمُ مُ  ظَ كُ سَّ تَمَ ونِ ٱفَ ـن دُ مْ مّ كُ ا لَ مَ ـنْ ٱلنَّارُ وَ ـمَّ الَ  هللاَِّ مِ لِيَـاء ثُ أَوْ

ونَ  ُ  ).١١٣: هود( ﴾تُنرصَ
                                                 

(١) אF١٠٤٦E،F٩٠١KE
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ويزداد األمر سوءاً إذا كان املدح بالباطل وطمعاً فيام عنـد 
املمدوح من متاع الدنيا, وهذا من الكـذب الـذي حرمـه اهللا, 

أن : ريض اهللا عنهـاكتـب معاويـة إىل أمِ املـؤمنني عائشـةَ وقد 
اكتبي إيل كتاباً توصيني فيه, وال تكثري عيل, فكتبت لـه ريض 

 ملسو هيلع هللا ىلصسالم عليك, أما بعد, فـإين سـمعت رسـول اهللا : اهللا عنها
مـن الـتمس رضـا اهللا بسـخط النـاس كفـاه اهللا مؤنـة «: يقول

وكلــه اهللا إىل  النـاس بسـخط اهللالنـاس, ومـن الـتمس رضــا 
 .)١( »الناس

مـن أرىض اهللا : (فة عىل عائشة أهنا قالـتويف رواية موقو
بسخط الناس ريض عنه اهللا وأرىض عنه النـاس, ومـن أرىض 

اً    .)٢( )الناس بسخط اهللا عاد حامده من الناس ذاّمّ
آفة املدح يف املادح أنه قد يكذب, وقد يرائي ": قال الغزايل

 .)٣("املمدوحَ بمدحه, وال سيام إن كان فاسقاً أو ظاملاً 
بع صور املدح املـذموم فهـو مـدح الرجـل بـام ال وأما را

ـنيَّ أنـه مـن  احلكم عـىليدري حقيقته عىل وجه اجلـزم, كـ معَ
                                                 

(١) אF٢٤١٤KE
(٢) אאF٧L٢٦٧KE
(٣) אאF١٠L٤٧٨KE
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الصاحلني أو األتقياء, وهذا مما ال يمكن ألحد القطع فيه, فهـو 
غيب ال يعرفه إال اهللا, لذلك ينبغي أن يضيف املادح مـا يعلـق 

, أو أظنه من ال: مدحه بالظن, كقوله  .صاحلنيأحسبه تقياً
إن كـان « :فقال ملادح عنده ملسو هيلع هللا ىلصوهذا األدب سبق إليه النبي 

أحسب كذا وكذا, إن كان ير أنه : أحدكم مادحاً ال حمالة فليقل
ال أقطـع "ي أ, )١( »اً عىل اهللا أحـد يكذلك, وحسيبه اهللا, وال يُزك

غيبـاً عنـه ,  عىل عاقبة أحد وال عىل ما يف ضـمريه لكـون ذلـك مُ
ومعناه النهي, » عىل اهللا أحداً  يوال يزك«رب وجيء بذلك بلفظ اخل

 .)٢("أي ال تزكوا أحداً عىل اهللا, ألنه أعلم بكم منكم
هـا,  ولو أصخنا السمع إىل خربة رجل جرب احلياة وخربَ

يسدي النصح ألولئك  لرأينا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
املسارعني باملدح والثناء عىل اآلخرين بحق وبغـري حـق, فقـد 

) أسافرت معـه?: (رجالً يثني عىل آخر, فقال له عمر مع س
فأنـت : (ال, قـال: قـال) أخالطتـه يف املبايعـة?: (ال, قال: قال

ه ومساؤه? واهللا الـذي ال : (ال, فقـال عمـر: قال) جاره صباحُ
 .)٣()إله إال هو ما أراك تعرفه

                                                 
(١) אF٦٠٦١E،F٣٠٠٠KE
(٢) אא،F١٠L٤٧٧KE
(٣) אF٣L١٦٠KE
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وإذا كان املدح للناس شهادة نشـهدها هلـم بـني يـدي اهللا 
بنـى عليهـا بيـوت أو , وشهادة هلم عند الناس, تُ عالم الغيوب

ها من املصالح, فحري باملسلم أن ال يشـهد إال  جتارات أو غريُ
عــن علــم, وأن ال يشــهد إال بحــق, وأن ينــأ عــن اإلطــراء 

فهذه من آفات املدح التي جتعلـه  ,واملبالغة, والقطع بام ال يعلم
  .مذموماً 

***
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 ملزاح يف ا ملسو هيلع هللا ىلصهدي النبي : املبحث الثاني

, إذ مل خيلقنا يف هذه الدنيا  األصل يف املسلم أن يكون جاداً
للعبث واللعب, لكن اجلـد ال يـدوم إال إذا خالطـه يشء مـن 

 لح مـن الطعـام, فبـاملزاح والدعابـةاملزاح, الذي هو بمثابة امل
تزهو عالقات الناس وتزدان جمالسهم, إذا مل جياوز قدره, فكام 

 .حده انقلب إىل ضده اليشء إذا جاوز: يقولون 

فإنـه  ;عن اإلفراط يف كل أمر ولو كان حسناً  ملسو هيلع هللا ىلصوكام هنى 
قد هنى عن اإلفراط يف املزاح, ملـا جيـر إليـه مـن غفلـة القلـب 

وال تكثـر «وقسوته, وشغله عام خلق لـه مـن عظـائم األمـور 
, واملـزاح سـبب )١( »الضحك, فإن كثرة الضحك متيت القلب

 .رئيس من أسباب الضحك
, فـإن أصـلَه غـريُ وإذا  كان اإلكثار من الضحك مـذموماً

ــوع, فقــد كــان النبــي  يســتمع إىل ضــحك أصــحابه,  ملسو هيلع هللا ىلصممن
كـان ال يقـوم مـن : (ويشاركهم بالتبسم يقول جابر بن سـمرة

مصاله الذي صىل فيه الصـبح حتـى تطلـع الشـمس, وكـانوا 
                                                 

 (١)אF٢٣٠٥Eא،F٤١٩٣E،
F٧٧٤٨KE 
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يتحدثون, فيأخذون يف أمـر اجلاهليـة, فيضـحكون, ويتبسـم 
 .)١()ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصن الصحابة الكرام من التامزح; فإن النبي وحتى يتمك
كان ال يلتفت إذا مشى, وكـان ربـام تعلـق رداؤه بالشـجرة أو 

يء, فـال يلتفـت حتـى يرفعـوه, ألهنـم كـانوا يمزحـون ـالش
فالصحابة يعرفـون  (٢) ملسو هيلع هللا ىلص ويضحكون, وكانوا قد أمنوا التفاته

, وهـو ال يريـد أن يضـيق فيهابون املزاح أمامـه ملسو هيلع هللا ىلصقدر النبي 
 .هم فيام أحله اهللا هلمعلي

 : املزاح املذموم
واملزاح يصبح حراماً إذا صاحبه خمالفة رشعية, كالكذب 

رج صاحبه عن خي, فقد ملسو هيلع هللا ىلصوالرتويع وغريها مما بينه رسول اهللا 
 . الغاية التي رشع ألجلها

فالبعض يمزح, ويكذب يف مزاحه, و يعللـه بأنـه كـذب 
يف نفوسهم,  أبيض, يقصد أن إضحاك احلضور وبعث الرسور

ومل يدر املسكني أن الكذب لون واحد حمرم, سـواء أكـان هـذا 
                                                 

 (١)F٦٧٠KE
(٢)  א  אא F٣٢١٦E ،א  W

אא،F٨L٣٠٣KE
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ويـل للـذي «: ملسو هيلع هللا ىلصالكذب إلضحاك الناس أم لغريه, فقد قال 
حيدث باحلديث ليضحك بـه القـوم فيكـذب, ويـل لـه, ويـل 

إن الرجل ليتكلم الكلمة ال يريـد هبـا «, ويف رواية ألمحد )١(»له
قع فيها أبعد مـا بـني السـامء بأساً إال ليضحك هبا القوم; فإنه ي

 .)٢( »واألرض
اجلنة ملن فعل ثالث خصال, ومنها ترك  ويضمن النبي 

بَض اجلنة ملـن «: الكذب يف املزاح, يقول  أنا زعيم ببيت يف رَ
, وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب  ترك املراء وإن كان حمقاً

, وببيت يف أعىل اجلنة ملن حسن خلقه  .)٣( »وإن كان مازحاً
وهكذا فاملزاح مباح ما مل يتلبس بالكذب, وقد كـان نبينـا 

يـا رسـول اهللا إنـك : يمزح وال يكذب, قال لـه أصـحابه ملسو هيلع هللا ىلص
 .)٤(»إين ال أقول إال حقاً «: فقال! تداعبنا

ــني  ــع اآلمن ــبس برتوي ــاً أن يتل ــزاح حرام ــا جيعــل امل ومم
وختويفهم, كاالختباء للشخص; ثـم مفاجأتـه بقصـد ختويفـه 

                                                 
 (١)  א F٢٣١٥E  א  ،F٤٩٩٠E אא ،
F٢٧٠٢Eאא،F٢٣١٥KE
 (٢)F١٠٩٠٣KE
 (٣)אF٤٨٠٠KE
 (٤)אF١٩٩٠E،F٨٣٦٦KE
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ذلك, ومثله ترويعـه بإخفـاء جوالـه أو مفـاتيح  لضحك منل
 .سيارته أو غريها, بقصد الضحك واملامزحة

نذكر أن بعض أصـحاب  ملسو هيلع هللا ىلصوملن أراد أن ينظر هدي حممد 
كانوا يسريون مع رسول اهللا يف مسري, فنام رجـل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

منهم, فانطلق بعضهم إىل نبل معه فأخذها, فلام استيقظ الرجـل 
ال, إال : فقالوا» ما يضحككم?«: ملسو هيلع هللا ىلص, فقال فزع, فضحك القوم

ال حيل ملسـلم أن «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . أنا أخذنا نُبُل هذا ففزع
وإن كـان ; ال حيـل ملسـلم أي يفـزع مسـلامً "أي )١( »يروع مسلامً 

هازالً كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعـه; فيفـزع 
, واملسلم من سـلم لفقده, ملا فيه من إدخال األذ والرضر عليه

 .)٢("املسلمون من لسانه ويده
كم متـاعَ صـاحبه جـاداً وال «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ال يأخـذنَّ أحـدُ

, وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه; فلريدها عليه  .)٣( »العباً
ومن أعظم الرتويع وأمقته إىل اهللا رفـعُ السـالح يف وجـه 
املؤمن ولو باملزاح, فكم مـن مـزاح انقلـب إىل مأسـاة, لعـدم 

                                                 
(١) F٢١٩٨٦Eא،F٥٠٠٤KE
(٢) אא،F٦L٥٧٩KE
(٣) F١٧٢٦١EאF٢١٩٤KE
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كم إىل أخيـه «: قوف عند حدود اهلدي النبويالو ال يشري أحـدُ
بالسالح, فإنه ال يدري لعل الشـيطان ينـزع يف يـده, فيقـع يف 

 .(١) »حفرة من النار
ويف حديث آخر من الوعيد ما فيه مزدجر لكل من ألقـى  

من أشار إىل أخيه بحديـدة فـإن املالئكـة «: السمع وهو شهيد
 . )٢( »اه ألبيه وأمهتلعنه حتى يدعه, وإن كان أخ

كام يذم املزاح إذا اقرتن بمنكرات يفعلها الـبعض, فتهـدم 
األرس أحياناً وهتدم الدين يف أحيانَ أخر. 

وأما ما هيدم األرس فهو ما دأب عليه بعـض األزواج مـن 
الطالق فاكهة ملجالسهم, فإذا أراد من زميلـه أن بجعل احللف 

 أكل الزميل فسعدت يكمل عشاءه حلف عليه بالطالق; فلربام
تشتت األبناء, وكـذلك وقعت املصيبة واألرسة, ولربام امتنع ف

إذا أراد هذا العابـث التأكيـد عـىل حضـوره ملوعـد مـا أقسـم 
بالطالق, ولربام أراد ممازحة زميل له, فطلق زوجتـه هـازالً يف 
ذلك, أو لربام زوج بعضهم ابنته لصديقه وهو يمـزح يف ذلـك 

                                                 
(١)F٢٦١٦KE
 (٢)אF٧٠٧٢E،F٢٦١٧KE



 

− ١١١ − 
 

ثـالث جـدهن جـد, «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال النبـي  كله وال يقصده, وقـد
 .)١( »النكاح والطالق والرجعة: وهزهلن جد

وأما ما هيدم الدين من املزاح, فهـو مـا خـرج عـن دائـرة 
الرشع وضوابطه, وأوقع صاحبه يف أبواب الكبائر, ونراه عنـد 
فهم إال الـدين  كثريين اليوم, ممن ال جيدون مادة لطرفتهم وظُرْ

 اً وطُرفـ اً فـالبعض يطلـق نكاتـ وما يتعلق بـه مـن مقدسـات,
يتلبسها االستهزاء ببعض القرآن أو األنبياء أو األحكام الفقهية 
أو العلامء محلة الدين, وهـذا بـاب خطـري حـذر منـه القـرآن, 

 .واعتربه نوعاً من النفاق
وقد وقع هذا النوع من املـزاح مـن بعـض املنـافقني يـوم 

مـا : ني قـالواوأصحابه ح ملسو هيلع هللا ىلصتبوك حني استهزؤوا برسول اهللا 
, وال أكـذب ألسـنة, وال  رأينا مثل قرائنا هؤالء, أرغب بطونـاً

 .أجبن عند اللقاء

, فسأهلم, فأقروا واعتذروا إليه بـأهنم ملسو هيلع هللا ىلصفبلغ ذلك النبي 
كانوا يمزحون وهيزلون, وأهنم مل يقولوا هـذا جـادين, فـأنزل 

نَّا نَخُ  ﴿: اهللا امَ كُ نَّ إِنَّ ولُ يَقُ مْ لَ تَهُ أَلْ ئِن سَ لَ اهللاِّ وَ ـلْ أَبـِ بُ قُ لْعَ نَ وضُ وَ

                                                 
 (١)  א F١١٨٤E  א  ،F٢١٩٤E  א ،
F٢٠٣٩KE
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ونَ  ئُ زِ تَهْ نتُمْ تَسْ ولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آيَ ـدَ  وَ عْ تُم بَ ـرْ فَ ـدْ كَ واْ قَ رُ تَذِ عْ الَ تَ
مْ  نِكُ  .)١( )٦٥−٦٤:التوبة( ﴾إِيامَ

ال خيلو أن يكون مـا قـالوه مـن ": قال القايض ابن العريب
ل بـالكفر كفر, فإن اهل −كيفام كان  −ذلك جداً أو هزالً, وهو  زْ

كفر ال خالف فيه بني األمة, فإن التحقيق أخو العلـم واحلـق, 
 .)٢("واهلزل أخو الباطل واجلهل

واإلمام ابـن تيميـة ينقـل اتفـاق املسـلمني عـىل أن كفـر 
ــاهلزل ملسو هيلع هللا ىلصمرتكــب اإلســاءة إىل النبــي  قــد اتفقــت  ": ولــو ب

] ملسو هيلع هللا ىلص[نصوص العلامء من مجيع الطوائف عـىل أن التـنقص لـه 
أو ال .. وال فرق يف ذلك بني أن يقصد عيبـه .. لدم كفر مبيح ل

يقصد شيئاً من ذلك, بل هيزل و يمـزح أو يفعـل غـري ذلـك, 
فهذا كله يشرتك يف هذا احلكم إذا كان القول نفسه سـباً , فـإن 
الرجل يتكلم بالكلمة من سخط اهللا تعاىل ما يظن أن تبلـغ مـا 

 .)٣("واملغرب بلغت; هيوي هبا يف النار أبعد مما بني املرشق

                                                 
(١) אF١٤L٣٣٣KE
(٢) אאF٨L١٩٧KE
(٣) אאF١L٥٢٦KE



 

− ١١٣ − 
 

وأما ما نراه من بعض الناس من اسـتخدام آيـات القـرآن 
يف غري ما نزلـت لـه مـن املـزاح واللغـو مـن غـري الوقـوع يف 
االستهزاء, فإن أقل ما يقال يف فعل هـؤالء أنـه مكـروه, قـال 

يكره من ذلك رضب األمثال يف املحاورات واملـزح ": النووي
 .)١("امً لكتاب اهللا تعاىلولغو احلديث, فيكره يف كل ذلك تعظي

وقد استقبح القرآن الكريم اهتام اليهود ملوسى عليه السالم 
واً ﴿: باهلزل واملزاح حني أمرهم بذبح البقرة فقالوا زُ نَا هُ ذُ , ﴾أَتَتَّخِ

أي أمتازحنا وهتزل معنا? وما در هؤالء أن اهلـزل ال يكـون يف 
د ما يكون عـن مثل هذا, فالدين والوحي والبالغ عن اهللا هو أبع
اهللاِّ  ﴿: هذا الباب, لذا أجاهبم موسى عليه السالم بقوله ـوذُ بـِ أَعُ

لِنيَ  َاهِ نَ اجلْ ونَ مِ  ).٦٧: البقرة(﴾ أَنْ أَكُ
والبعض يتجنب املزاح احلرام, لكنه ال يمتنع عن جمالسة أهله, 
ولربام شاركهم بالتبسم واالستامع, وهذا باب من احلرام واملشـاركة 

وللمؤمنني مـن  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حذر اهللا منه يف القرآن فقال لنبيه يف اإلثم, 
تَّـى  ﴿: بعده مْ حَ ـنْهُ ضْ عَ رِ ـأَعْ ونَ يفِ آيَاتِنَا فَ ُوضُ ينَ خيَ أَيْتَ الَّذِ إِذَا رَ وَ

ـدَ  ـدْ بَعْ عُ ـيْطَانُ فَـالَ تَقْ ـيَنَّكَ الشَّ ـا يُنسِ إِمَّ هِ وَ ِ ـريْ يثٍ غَ دِ واْ يفِ حَ ُوضُ خيَ
مِ ا وْ عَ الْقَ  مَ رَ كْ , فاخلوض مـع هـؤالء )٨٦: األنعام( ﴾لظَّاملِِنيَ الذِّ

                                                 
(١) אF١٢L١٦٤KE
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رَ  ﴿يعرضهم لسخط اهللا  ـقَ مْ يفِ سَ كُ ـلَكَ ـا سَ ـنَ  مَ ْ نَـكُ مِ ـالُوا ملَ قَ
لِّنيَ  كِنيَ   املُْصَ ِسْ ْ نَكُ نُطْعِمُ املْ ملَ نيَ  وَ َائِضِ عَ اخلْ وضُ مَ نَّا نَخُ كُ  ﴾وَ

هم , فــاجللوس مــع هــؤالء اهلــازلني ومشــاركت)٤٥−٤٢: املــدثر(
الضحكَ عىل طرفهم التي جعلت من الدين مادة للسـخرية سـبب 
يف استجالب مقت اهللا, وهو نوع من املشاركة والرضـا بـام يصـدر 

َا  ﴿منهم  رُ هبِ فَ تُمْ آيَاتِ اهللاِّ يُكَ عْ مِ مْ يفِ الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَ لَيْكُ لَ عَ قَدْ نَزَّ وَ
هُ  عَ واْ مَ دُ عُ َا فَالَ تَقْ أُ هبِ زَ تَهْ يُسْ ـمْ وَ هِ إِنَّكُ ِ ـريْ يثٍ غَ دِ واْ يفِ حَ ُوضُ تَّى خيَ مْ حَ

ــاً  ِيع ــنَّمَ مجَ هَ ينَ يفِ جَ ــافِرِ الْكَ ــافِقِنيَ وَ عُ املُْنَ ــامِ مْ إِنَّ اهللاَّ جَ ــثْلُهُ  ﴾إِذاً مِّ
 ).١٤٠:النساء(

وقــد نــزل علــيكم أنكــم إن ": يف تفســريه قــال الطــربي 
عون, جالستم من يكفر بآيات اهللا ويسـتهزئ هبـا وأنـتم تسـم

فـأنتم إن مل تقومـوا عـنهم يف تلـك احلـال, : فأنتم مثله, يعنـي
مثلُهم يف فعلهم, ألنكـم قـد عصـيتم اهللا بجلوسـكم معهـم, 
وأنتم تسمعون آياتِ اهللا يكفر هبـا ويسـتهزأ هبـا, كـام عصـوه 

ه  باستهزائهم بآيات اهللا, فقد أتيتم من معصية اهللا وْ نحو الذي أتَ
ركـوبكم معصـية اهللا, وإتيـانكم مـا مـثلهم يف  اً منها, فأنتم إذ
 .)١("هناكم اهللا عنه

                                                 
(١) אF٩L٣٢٠KE
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وملا كان االستامع إىل املزاح احلرام يرشك السامع يف املعصية, 
مل يرض به يف جملسه, بل استنكره, فقد صـعد ابـن  ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي 

عىل شجرة, فنظر أصحابه إىل سـاقه وكانـت نحيلـة  مسعود 
,  فضحكوا من ذلك, فقال رسول اهللا  ! ما تضحكون«:  ملسو هيلع هللا ىلصجداً

جلُ عبد اهللا أثقل يف امليزان يوم القيامة من أحد  .)١( »لرِ
وهكــذا فــاملزاح حيــرم ويكــره حــني تتلبســه املحرمــات 
واملكروهات, ولكنه مباح حني يربأ من هذه الرزايـا وأمثاهلـا , 

 .برشط أن ال جياوز قدره
 : ملسو هيلع هللا ىلصصور من مزاح النبي 

قيـل البـن "ي أنـه نقـل املنـاوأجاز العلامء املزاح, و وقد
نَّة, ولكن من حيسنه, وإنام كـان : املزاح سبة? فقال :عيينة بل سُ

يمزح, ألن الناس مأمورون بالتأيس به واالقتداء هبديه, ] ملسو هيلع هللا ىلص[
م العبـوس والقطـوب ألخـذ  فلو ترك اللطافة والبشاشة, ولـزِ
الناس من أنفسهم بذلك عىل ما يف خمالفة الغريزة مـن الشـفقة 

ما أنا مـن دد, «يمزحوا, وال يناقض ذلك خرب والعناء, فمزح ل

                                                 
 (١)   F٩٢٢E  א א  א ،F٢٣٧E،

אאאF١٠٥KE



 

− ١١٦ − 
 

فإن الدد اللهو والباطل, وهو كـان إذا مـزح ال » وال الدد مني
 .)١("يقول إال حقاً 

يمـزح,  ملسو هيلع هللا ىلصمع أصحابه, فكيف كـان  ملسو هيلع هللا ىلصوقد مزح النبي 
يف  ملسو هيلع هللا ىلصومل كان يمزح, هل ملجرد الضحك والتسيل, أم كان لـه 

 مزاحه مقاصد سامية?
عـىل مربء عن العبث; مشتمل  ملسو هيلع هللا ىلصال ريب أن مزاح النبي 

مقاصد عظيمة ودروس تربوية بليغة, ما أحرانا أن نعمل عـىل 
 .ملسو هيلع هللا ىلصتلمسها من خالل تتبع بعض صور مزاحه 

ألصـحابه  ملسو هيلع هللا ىلصوأول ما يلوح لنا من هذه املقاصد يف حتببه 
املزاح املنهي عنـه ": ومؤانسته هلم, وقد نبه عليه النووي بقوله

رث الضحك والقسوة, ويشغل ما فيه إفراط ومداومة, فإنه يو
عن الذكر والفكر يف مهامت الـدين, فيـورث احلقـد, ويسـقط 

 .املهابة والوقار
م من ذلك هو املباح الذي كان املصطفى صىل اهللا وما سل 

تعاىل عليه وعىل آله وسلم يفعله, فإنـه إنـام كـان يفعلـه نـادراً 
                                                 

 (١)אF٣L١٨Eאא،אא
F٧٨٥Eאא،אF٤١٣Eא،

אF٤٦٧٣KE



 

− ١١٧ − 
 

ملصلحة, كمؤانسة وتطييب نفس املخاطب, وهذا ال منـع منـه 
, بل هو مستحبق  .)١("طعاً

الذي يتحبب به إىل أصحابه أنـه قـدم إليـه  ملسو هيلع هللا ىلصومن مزاحه 
متر وخبـز,  ملسو هيلع هللا ىلصوهو رمد العني, وبني يدي النبي الرومي صهيب 

, فأخذ صهيب يأكل مـن التمـر دون »أدن فكُل«: فقال لصهيب
: قـال» !تأكل متراً وبك رمـد?« : مازحاً  ملسو هيلع هللا ىلصاخلبز, فقال له النبي 
 . )٢( ملسو هيلع هللا ىلصفتبسم رسول اهللا . أخر إين أمضغ من ناحية

يا رسـول : فقال ملسو هيلع هللا ىلصويف مرة أخر دخل رجل عىل النبي 
, »إنا حاملوك عىل ولد ناقـة«: مازحاً  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا امحلني, قال النبي 
وما : حيمله عىل ابن صغري للناقة فقال فظن الرجل أن النبي 

 .)٣( »وهل تلد اإلبل إال النوق«: ملسو هيلع هللا ىلصأصنع بولد الناقة, فقال 
من غزوة تبوك جلس يف قبة صغرية,  ملسو هيلع هللا ىلصرجوع النبي ويف 

فأتاه عوف بن مالـك األشـجعي يسـتأذن يف الـدخول عليـه, 
 . »ادخل«: فردَّ وقال ,فسلمتُ : يقول عوف

                                                 
(١) ،אF٣٢٧KE
(٢) F١٦١٥٥Eא،F٣٤٤٣KE
(٣) אF٤٩٩٨Eא،F١٩٩١KE
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أكـيل يـا : ممازحاً  ملسو هيلع هللا ىلصفلام رأ عوف صغر القبة قال للنبي 
 .)١( , فدخل»كلُّك«: رسول اهللا? قال

رسـول اهللا, ادع يـا : تقول لـه ملسو هيلع هللا ىلصوجاءت امرأة إىل النبي 
يـا أم فـالن, إن اجلنـة ال «: فقـال هلـا. اهللا يل أن يدخلني اجلنة

 . »يدخلها عجوز
معها, فانزعجت, وبكـت  ملسو هيلع هللا ىلصومل تفطن املرأة ملزاح النبي 

اجلنة, فلام رأ ذلك  ن العجائز من أمثاهلا ال يدخلونظناً منها أ
, بل ينشئها ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  منها بنيَّ أن العجوز لن تدخل اجلنة عجوزاً

, وتـال عليهـا قـول اهللا تعـاىل  : خلقاً آخر, فتدخلها شابة بكراً
اءً ﴿ نَّ إِنْشَ اهُ أْنَ ا أَنْشَ ا  إِنَّ ـارً نَّ أَبْكَ اهُ نـَ لْ عَ ـا  فَجَ ابً رَ ـا أَتْ بً رُ  ﴾عُ
 .)٢( )٣٧−٣٥: الواقعة(

بقصـد التحبـب وتطييـب الـنفس  ملسو هيلع هللا ىلصومن مـزاح النبـي 
لقة ه مع أعرايب ذميم اخلِ لكثريون عـن املـزاح يستنكف ا ,مزاحُ

اإليـامن  ;الذي يزن الرجال بميـزان اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصمع مثله, أما النبي 
                                                 

 (١)אF٥٠٠٠EF٢٢٨٤٦Eא،
אF٤٠٤٢KE

(٢)אאאF٥٥٤٥Eאא،
 F٢٤E  א  א ،F٢٣٨Eא  ،

אF٢٠٥KE
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والتقو, فال يستنكف عن ممازحة هؤالء, بل لعلهم أحـق بـه 
 .لضعفهم وإعراض الناس عنهم

والقصة حيكيها أنس بن مالك , فيذكر أن زاهراً من أهـل 
, فأ ملسو هيلع هللا ىلصالبادية , كان النبي   ملسو هيلع هللا ىلصتاه النبـي حيبه, وكان رجالً دميامً

رصه, ـيوماً وهو يبيع متاعه, فاحتضنه من خلفه, وزاهـر ال يبـ
 من هذا? . أرسلني: فقال الرجل

, فجعل ال يألوا ما ألصق ظهـره ملسو هيلع هللا ىلصفالتفت, فعرف النبي 
: يقـول ممازحـاً  ملسو هيلع هللا ىلصحني عرفه, وجعل النبـي  ملسو هيلع هللا ىلصبصدر النبي 

إذاً واهللا جتــدين : يــا رســول اهللا: فقــال» مــن يشــرتي العبــد?«
لكـن «: أو قال» لكن عند اهللا لست بكاسد«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال . كاسداً 

 .)١( »عند اهللا أنت غالٍ 
ارموا, مـن «: مع أصحابه أنه كان يقول هلم ملسو هيلع هللا ىلصومن مزاحه 

فسـأله أحـد ] أي يف اجلنـة[» بلغ العدو بسهم رفعه اهللا به درجـة
أما إهنا «: له مداعباً  ملسو هيلع هللا ىلصيا رسول اهللا وما الدرجة? فقال : أصحابه

 .)٢(»أمك, ولكن ما بني الدرجتني مائة عامليست بعتَبة 

                                                 
(١) F١٢١٨٧KE
(٢) אF٣١٤٤E،F١٧٣٦٩Eא،

אאF١٢٨٧KE
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ولكن أهم ما يمزح ألجله العقالء; الرتبيـة والتنبيـه عـىل 
,  واملواجهـة باخلطـأ اخلطأ بعيداً عن أساليب اجلفـاء والغلظـة

مع خوات بن جبري األنصـاري حـني  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ما صنعه النبي 
مالـك يا أبا عبـد اهللا «: رآه جالساً إىل نسوة بطريق مكة فقال له

, فتلعــثم خــوات, وبــدالً مــن أن يقــر بخطئــه »مــع النســوة?
 .يفتلن ضفرياً جلمل يل رشود: ويستغفر قال

: فمىض رسول اهللا حلاجته , ثم عاد فلقي خوات فقال لـه
اد بعد?«  .»يا أبا عبد اهللا, أما ترك ذلك اجلمل الرشِّ

فاستحيت وسكت, فكنت بعـد ذلـك أتفـرر : قال خوات 
فرآين يف املسجد يوماً أصيل, فجلس إيل,  ,دينةحتى قدمت امل ;منه

لتُ يف صاليت فقال ك«: فطوَّ ل, فإين أنتظرُ , فلام سـلمت, »ال تطوِّ
ادَ بعد?«: قال  .»يا أبا عبد اهللا, أما ترك ذلك اجلمل الرشِّ

فسكتُّ واستحيت فقام, وكنت بعـد ذلـك أتفـرر منـه,  
, فقال ترك ذلـك اجلمـل يا أبا عبد اهللا, أما «: حتى حلقني يوماً

ادَ بعد?  .»الرشِّ
فقـال  ;وهنا آتى املزاح ثامره يف التنبيه عىل اخلطأ واإلرشاد

والـذي بعثـك بـاحلق مـا رشد منـذ : خوات معرتفـاً باحلقيقـة
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اهللا أكـرب, اهللا «: وهو مرسور بإنابة خـوات ملسو هيلع هللا ىلصفقال . أسلمت
 .)١(فحسن إسالمه وهداه اهللا. »أكرب, اللهم اهد أبا عبد اهللا

كان يمزح مع أصحابه من غري أن يكـون  ملسو هيلع هللا ىلصا فإنه وهكذ
بقصد اإليناس والتحبب, ال جمرد  ملسو هيلع هللا ىلصهذا ديدنه, وكان مزاحه 

, وصـدق ابـن  اهلزل واللعب, وكان يف مزاحه ال يقول إال حقاً
وقد درج الصاحلون واخليار عىل أخالق رسـول ": قتيبة بقوله

للقـدح يف التبسم والطالقة واملزاح بـالكالم املجانـب  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
يف املـزاح وأدب  ملسو هيلع هللا ىلص, فهـذا أدب النبـي )٢("والشتم والكـذب 

كـان ": أصحابه من بعده, فقد وصفهم بكر بن عبـد اهللا فقـال
يتبـادحون بـالبطيخ, فـإذا كانـت احلقـائق  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي 

, فمـزاحهم ال يشـغلهم عـن احلـق, وال )٣("كانوا هم الرجال
  .يغيِّب عالمات اجلد والرجولة

                                                 
 (١)  א   אא F٤٠٨٣Eא  ،W

،אאא
،אאKאאF٩L٤٠١KE

 (٢)،אF٢٩٤KE
 (٣)  א א  א F٢٦٦E א  ،

  א F٤١Eאא א   א ،
       ،א K אא 

אאאF١L٣٦٦KE
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 :املبحث الثالث
 للزوجة وأهل العشرة واملعروف الوفاء

كلنا يلقى اخلري مـن والديـه وزوجـه وأسـاتذته وبعـض 
أو جريانه وأحبابه, ثم تدور األيام, فينسـى املـرء حـق هـؤالء 

عليه, ولـربام لقـي يف الشـارع أسـتاذه فـأعرض عـن  بعضهم
السالم عليه, ولربام نيس الواحد فضل زوجه عليـه وتعبهـا يف 

 فطلقها بعد طول خدمتها له وألوالده ,ورعاية بيتهتربية أبنائه 
 ناأن ينسـى بعضـجرمـاً , وأعظم منه لسبب تافه أو لغري سبب

حق والديه عليه وما قدماه له حال صـغره, فيعـرض عـنهام يف 
إىل دور الرعاية لتقوم أسلمهام و, ولربام أمهل رعايتهام  ,كربمها

 .بالواجب نيابة عنه
لة مجيلـة تـزين هبـا  تأمل يفلللذا فنحن أحوج ما نكون  خُ

حسن العهد, وهو الـذي هو ي الذالوفاء  وهي, ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 
وإن حسـن العهـد مـن «: مـن خصـال اإليـامن ملسو هيلع هللا ىلصعده النبي 

 .)١( »اإليامن

                                                 
(١)   א F١L٦٢Eא  א ،

F٦L٥١٧Eא،W?Wאא?K
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 »إن حسن العهـد« ": وقد رشح الشوكاين احلديث بقوله
فارة ورعاية احلرمة  أي من أخالق  »من اإليامن«أي الوفاء واخلِ

 .)١("امن ومن خصائلهم أو من شعب اإليامن أهل اإلي
 : لزوجه خدجية ملسو هيلع هللا ىلصصور من وفاء النبي 

اخللـق الفاضـل نتـذاكر  والغرس هلـذاوملزيد من التأكيد 
يف وفائه وحسن عهده  ملسو هيلع هللا ىلصحمد ملبعض مواقف األسوة احلسنة 

وهـو يف  ملسو هيلع هللا ىلصلزوجه خدجية ريض اهللا عنها, فقد تزوجها النبـي 
ينام بلغـت األربعـني حينـذاك, اخلامسة والعرشين من العمر, ب

ألبنائه, كام واسـته نِعمَ األمِّ وكان زواجه منها ميموناً , فكانت 
, فكانـت سـيدة حسـن تبعلهـارجاحة عقلهـا ووآزرته ب ,بامهلا

 .الزوجات وقدوهتن إىل يوم الدين
أم املـؤمنني بالنبوة والرسـالة كانـت  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه وملا أكرم اهللا 

ق من أول خدجية  , ووقفـت معـه بامهلـا وآمن به ملسو هيلع هللا ىلصالنبي صدَّ
إىل أن ماتت ريض اهللا عنها يف العـام العـارش  هاومشاعرها وكلِّ 
 زنـهبعام احلزن, لبـالغ حعام فراقها  ملسو هيلع هللا ىلصسمي فللبعثة النبوية, 

 .عىل موت خدجية ريض اهللا عنها

                                                 
(١)אF٢L٤٤٦KE
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بقي وفيـاً خلدجيـة ال يفـرت لسـانه عـن  ملسو هيلع هللا ىلصوطوال حياته 
,  ملسو هيلع هللا ىلصا وحقوقهـا عليـه ذكرها باخلري والدعاء هلا وتذكر مجيلهـ

, ويف "احلر حيفظ وداد حلظة": فصدق فيه قول اإلمام الشافعي
درس لكل زوج  ملسو هيلع هللا ىلصهذا الفصل البديع من فصول سرية النبي 

رشة زوجتـه, فيسـارع إىل ـينسى رساعاً عـوخاصة ذاك الذي 
األيـام اجلميلـة التـي طالقها أو إيذائها ناسـياً سـابق مجيلهـا و

 .قضاها معها
الذي أعيى الباحثني يف سري الرجال وتـراجم  لكن اجلديد

حيـث ال يشـعر العظامء أن جيدوا مثيالً له; الوفاء بعد الوفـاة, 
امليت بمشاعر احلي وال يدركها, فرسعان ما تذبل هذه املشاعر 

 .وتذوي وتطوهيا ذاكرة النسيان
, ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاته مأثرة من مآثر النبي وخصلة الوفاء للميت 
قد وصفت عائشـة ريض فله القرآنية, وخصلة بديعة من خصا

 عائشـة اهللا عنها وفاءه خلدجيـة وقـد ماتـت قبـل زواجـه مـن
ما غرت عـىل  ملسو هيلع هللا ىلصغرت عىل امرأة للنبي  ما: (بسنوات , فتقول

وإن كـان ليـذبح الشـاة .. خدجية, ملـا كنـت أسـمعه يـذكرها 
 .)١( )منها ما يسعهن] أي صديقاهتا[فيهدي يف خالئلها 

                                                 
(١)אF٣٨١٦E،F٢٤٣٥EK
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هـا ذكرُ  :وفاء خلدجية احلبيبة الراحلةمظهران من مظاهر ال
أهلهـا  بلسان حمب ال يمل من ذكـر احلبيـب ومـآثره, وإكـرامُ 

اً هبا  .وذوهيا وصديقاهتا; بِرَّ
يكثر  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنها ملا رأت النبي  عائشة أنويف رواية 

 :خدجية ريض اهللا عنها, وهيـدي إىل صـديقاهتا قالـت ذكرمن 
كان الزوج الـويف يـرد ف. ال خدجيةكأنه مل يكن يف الدنيا امرأة إ

 .)١( »إهنا كانت وكانت, وكان يل منها ولد«: بالقول
يف هذه األحاديـث داللـة حلسـن العهـد, ": قال النووي 

 , وحفظ الود, ورعاية حرمـة الصـاحب واملعـارش حيـاً وميتـاً
 .)٢("وإكرام معارف ذلك الصاحب

اء حسن العهد يف هذا احلديث هو إهـد": قال ابن بطال و
ــه الســالم اللحــم ألجــوار  ــي علي خدجيــة ] جــريانأي [النب

 .)٣("وحفظاً لعهدها ,رعياً منه لذمامها ;ومعارفها
صـور وتنقل أم املؤمنني عائشة صورة أخـر عجيبـة مـن 

, بـل ذكر الزوجة بـاخلري  ال يقف عندللزوجة بعد وفاهتا, الوفاء 

                                                 
(١)אF٣٨١٦EF٣٨١٨E،F٢٤٣٥KE
(٢)אF١٥L٢٠٢KE
(٣)אF٩L٢١٦KE
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غيبها,  كان القرب قدالدفاع عنها والذب عن حرمتها ولو يتضمن 
حني استأذنت عليه  ملسو هيلع هللا ىلص, وقد صنعه لكنه مل يغيب حقها وذكراها

أي [استئذان خدجية  ملسو هيلع هللا ىلصهالة بنت خويلد أخت خدجية , فعرف 
 .»اللهم هالة«: , فارتاح لذلك, فقال]لشبه صوهتام

مـا تـذكر مـن : فقلـت. فغِـرت: عائشة تقول أم املؤمنني 
هر, قـد عجوز من عجائز قريش محراء الشدقني, هلكت يف الد

 . )١(أبدلك اهللا خرياً منها
ال ينسـى وهـو الـزوج الـويف الـذي  ملسو هيلع هللا ىلصفرد عليها النبي 

ما أبدلني اهللا عـز وجـل خـرياً «: حماسن خدجية وسابق فضلها
منهــا, قــد آمنــت يب إذ كفــر يب النــاس, وصــدقتني إذ كــذبني 
الناس, وواستني بامهلا إذ حرمني الناس, ورزقني اهللا عز وجل 

 .»ي أوالد النساءولدها إذ حرمن
وحمبته لزوجه  ملسو هيلع هللا ىلصأن عائشة أدركت وفاء النبي  ويف رواية
والذي بعثك باحلق ال أذكرهـا بعـد هـذا إال (: الراحلة فقالت

فأعظم صور الوفاء ديمومة احلب بعـد الوفـاة, فقـد ,  )٢()بخري
 . )٣(»إين قد رزقت حبها«: عنها بعد وفاهتا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 

                                                 
(١)אF٣٨٢١E،F٢٤٣٧KE
(٢)F٢٤٣٤٣Eאאא،F١٧٥٥٧KE
(٣)F٢٤٣٥KE
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وهـو عنـد  − ملسو هيلع هللا ىلص رسـول اهللا ويف مرة أخر دخلت عـىل
فقـال هلـا  ,عجوزٌ تدعى أم زفر كانت ماشطة خلدجية −عائشة 

ثامـة املُزنيـة, فقـال: قالت »من أنت ?«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  : أنا جَ
سانة املزنية, كيف أنتم? كيف حالكم? كيف كنـتم « بل أنت حَ

 .بخري بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا: قالت  »بعدنا?
يا رسول اهللا , تقبل عـىل هـذه : شةفلام خرجت قالت عائ 

إهنا كانت تأتينـا زمـن خدجيـة, «: العجوز هذا اإلقبال? فقال 
  .)١( »وإن حسن العهد من اإليامن

أصحاب احلقـوق لزوجة ولغريها من ومن صور الوفاء ل
إذا ذكر خدجية  ملسو هيلع هللا ىلصالدعاء هلم بعد وفاهتم, فقد كان رسول اهللا 

فاالسـتغفار  ,)٢(فار هلـامل يكن يسأم مـن ثنـاء عليهـا واالسـتغ
صـدق حجة و , وفاء يلللميت من خري ما هيد إليه, وهو دل

 .ويتأسى به ملسو هيلع هللا ىلصفعله كل من حيب النبي , ال يفرط يف يف العهد
 
 
 

                                                 
(١)אF١L٦٢Eאא،F٦L٥١٧EK
(٢)אאאF١٨٥٥٥KE
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 : الوفاء لألصحاب وغريهم حال اخلطأ والزلل
والوفاء ليس خاصاً بالزوجة, بل هو خلـق كـريم يرعـاه 

وسـابق  ة وفضـلكـل ذي مـودمـع املرء مع جاره وصـاحبه و
 .عرشة
الء وأمثاهلم من أهل الفضل والـود ال تسـلم ؤوعرشة ه 

, بـل  من منغصات واختالف, فال حتلو الصحبة أو اجلرية دوماً
بعـض مـا يكـدرها,  ثلمهاأن ي−بسبب طبيعتنا البرشية  –البد 

فكيف نصنع إذا وقع يشء من تلك املكدرات? هل ننسـى مـا 
يف  ملسو هيلع هللا ىلصما هو مـنهج النبـي فات من طويل صحبة هلفوة ساعة? 

 التعامل مع أهل عرشته إذا عثروا?
أولئك الذين ينسون الود وال حيفظونه  ملسو هيلع هللا ىلصلقد حذر النبي 

وهتددهم بالنار, فقد وقف يوماً بني أصحابه حيدثهم عن رؤيته 
وأُريت النار, فلم أر منظراً كـاليوم قـط «: للجنة والنار, فقال 

بـم يـا رسـول اهللا? : لوا, قـا»أفظع, ورأيت أكثر أهلها النساء
يكفــرن «: ملسو هيلع هللا ىلصيكفــرن بــاهللا? فقــال : قيــل »بكفــرهن?«: قــال

العشري, ويكفرن اإلحسان, لـو أحسـنت إىل إحـداهن الـدهر 
, ويف )١( »ما رأيت منك خرياً قط: كله, ثم رأت منك شيئاً قالت

                                                 
F١EאF١٠٥٢E،F٨٠Eא،K 
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ه عنـد "هذا احلديث  وعظ وزجر عن كفـر اإلحسـان وجحـدِ
ساءة; فإنه ال يسلم أحد مع بعض التغيري ومواقعةِ يشء من اإل

حـد  طول املؤالفة من إساءة أو خمالفة يف قـول أو فعـل, فـال جيُ
 . )١("لذلك كثريُ إحسانه ومتقدمُ أفضاله

, كان يأمر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي و بالتامس  أصحابه أكمل الناس خلقاً
املعاذير ألهل اخلطأ, وكان يصـفح عـام يقـع فيـه بعـض أهـل 

فـال ينسـى سـابقته خلطـأ  عرشته, ممن أحسن وأجاد فيام سبق,
, فهـذا هـو حسـن العهـد الـذي نسـميه أو هلفوة فعلها أخطأه
 .الوفاء

مـع مـن أخطـأ مـن أصـحابه,  ملسو هيلع هللا ىلصوقد صنع ذلك النبي 
حاطب بن أيب بلتعة حني أرسل إىل قريش يفيش هلم  صنعه مع

, فـأطلع اهللا نبيـه عـىل القـادم إىل مكـة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي جيش أرسار 
 »ما محلـك عـىل مـا صـنعت?«: صنيع حاطب, فدعاه, وقال 

,  ملسو هيلع هللا ىلصواهللا ما يب أن ال أكون مؤمناً باهللا ورسـوله : فقال حاطب
أردت أن يكون يل عند القوم يد يَدفع اهللا هبا عن أهـيل ومـايل, 
وليس أحد من أصحابك إال له هناك من عشريته من يدفع اهللا 

 .به عن أهله وماله
                                                 

F١Eאאא،F١L٤٥٤KE 
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ألـيس .. صدق, وال تقولوا له إال خرياً «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  
اعملـوا مـا : لعل اهللا اطلع إىل أهل بـدر فقـال.. من أهل بدر 

  .)١( »شئتم فقد وجبت لكم اجلنة, أو فقد غفرت
يف حديث حاطب بن أيب بلتعة من الفقه أن ": قال الطربي

ـرت; عـىل أنـه قـد كاتـب  اإلمام إذا ظهر من رجل من أهل السِ
ا من املرشكني ينذرهم ببعض ما أرسه املسلم ون فيهم مـن عدوً

ا بالسفه والغش لإلسالم وأهله,  عزم, ومل يكن الكاتب معروفً
وكان ذلك من فِعله هفوةً وزلة من غري أن يكون هلـا أخـوات; 
فجائز العفو عنه كام فعله الرسول بحاطب من عفوه عن جرمه 

  .)٢("بعدما أُطلع عليه من فعله
ومثل هذا اخللق الرفيع والسلوك اجلميل صنعه الصـديق 
سـطحٍ وحسـان, وكانـا قـد تكلـام  وابنته الصديقة عائشة مع مِ

 .فيمن تكلم يف اإلفك, فغفرا هلام لسابقتهام يف اإلسالم
فأما مِسطح فكان قريباً للصديق , وكان الصديق ينفق عليه, 

بـرتك  الصـديق توعـدهفلام أخطأ مِسطح يف خوضـه يف اإلفـك 
ر اهللا, ف النفقة      مـن وأنـه  اإلسـالم, يف بسـابقته املؤمنني لام ذكَّ

                                                 
F١EאF٣٩٨٣E،F٢٤٩٤KE
F٢EאF٥L١٦٢KE 
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بِيلِ اهللاَِّ  ﴿ ينَ يفِ سَ رِ اجِ بـىل, : (قـال الصـديق )٢٢: النور( ﴾املُْهَ
سطحٍ بالنفقـة) يلواهللا إين ألحب أن يغفر اهللا التـي  , فرجع إىل مِ

 .  )١( كان ينفق عليه
عائشـة ابنته الصـديقة نعت وبمثل هذا األدب النبوي ص

, فــرغم خوضــه يف  بــن ثابــت ريض اهللا عنهــا مــع حســان
; مل تنس الصديقة له سابقته وال تناست حسـن صـحبته اإلفك
, فقد سمعت عروة ابن وبالئه يف الذبِّ عن اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

يا ابن أختي دعـه, فإنـه كـان : (أختها ينال من حسان, فقالت
 .)٢( )ملسو هيلع هللا ىلصينافح عن رسول اهللا 

كانـت عائشـة تكـره أن يُسـب : (ويف رواية أن عروة قال
 :   إنه الذي قال: حسان, وتقول عندها

ه وعِريض    .)٣( )اءفلعِرض حممدٍ منكم وِ          فإن أيب ووالدَ
وهــذا األدب يف الغــض عــن إســاءات املحســنني تعلمــه 

, فقد سمعته عائشـة ريض ملسو هيلع هللا ىلصالصديق وابنته من النبي األسوة 
م«: اهللا عنها يقول   .)١( »إال احلدود ;أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتِ

                                                 
F١EאF٤١٤١E،F٢٧٧٠KE 
F٢EF٢٤٨٧Eא،F٤١٤٦KE 
F٣EאF٤١٤١EK 
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ف للمطعم بن عدي  ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي  بل رك ـوهـو مشـ –عرَ
وقع يف إحسانه وسابقة فضله, فحني  –يف مكة  ملسو هيلع هللا ىلصأجار النبي 

ـدي «: يده أُسار املرشكني يف بدر قال لو كـان املطعِـم بـنُ عَ
, ثم كلمني يف هؤالء النتنى; لرتكتهم له  .)٢( »حياً

معنـى احلـب الصـادق الـذي ال  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا يرتجم النبي 
رم السـنني واأليـام, ـد حدود الزمان , وال يأبه لتصيتوقف عن

 .لقى السمع وهو شهيدأوفيه أسوة حسنة لكل من 
*** 

                                                 
F١EאF٤٣٧٥E،F٢٤٩٤٦KE 
F٢EאF٤٠٢٤KE 
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 :الفصل الرابع
 يف صناعة اجملتمع املسلم ملسو هيلع هللا ىلصمن هدي النبي 

 :وفيه مباحث
 . امليزان يف وزن الرجال:  املبحث األول

 . صناعة املعروف: اينـاملبحث الث 
 . اهلدية :املبحث الثالث 

 .آداب املداينة : ع ـاملبحث الراب
 .سالمة املجتمع من الشقاق : املبحث اخلامس 
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 امليزان يف وزن الرجال: املبحث األول
الفخر بالنسـب والتبـاهي بـه مـن أوائـل املعـايص التـي 

إبليس بالسـجود  أمر اهللا فحنيي هبا الرب تبارك وتعاىل, ـعص
ـن ﴿الرشيف  أصلهىل بتكرب وتعا; آلدم ي مِ تَنـِ قْ لَ هُ خَ نـْ ٌ مِّ ريْ اْ خَ نَ أَ

ن طِنيٍ  تَهُ مِ قْ لَ خَ ارٍ وَ  ).١٢: البقرة ( ﴾نَّ

ما زال من عادة النـاس التفـاخر باحلسـب وإىل يومنا هذا 
ابـن قبيلتـه, إذ ال نسب , فهـذا ال خيطِّـب ابنتـه إال والزهو بال
اس مجيعـاً أحد, فهو سليل األماجـد, والنـ رفـالشيساميه يف 
 .ورعاع دونه سوقة

عن مقومات  غريبوالفخر عىل الناس باحلسب والنسب 
اجلاهلية التي تنبـأ النبـي  املجتمع املسلم, وهو سمة من سامت

 تأثراً باجلاهلية وأدراهنا بعض املسلمني عىل فعلها يمومةبد ملسو هيلع هللا ىلص
ــر « ــي مــن أم ــع يف أمت نأرب ــة ال يرتكــوهنَ الفخــرُ يف : اجلاهلي

ــالنجوم,  ــن يف األنســاب, واالستســقاء ب األحســاب, والطع
 .)١( »والنِّيَاحة

ميزان اجلاهلية يف تقـويم النـاس واحـرتامهم وهكذا فإن 
أمور ال  ييعتمد عىل احلسب والنسب واملال وأمثال ذلك, وه

                                                 
(١)F٩٣٤KE
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ة  −تعدو  يَّ زِ عبـاده, أن تكون بعضَ فضلِ اهللا عىل  −لو كانت مَ
 , ال الفخرَ عـىل له تبارك وتعاىلوالشكر وهذا مدعاة التواضع 

 .عليهم عباده والتكرب
رشع يف تصحيح أخطاء اجلاهليـة  ; ملسو هيلع هللا ىلصحني بعث النبي و

ـلة  ملسو هيلع هللا ىلصاحلسنة  عالج األسوةُ فوتغيري قيمها اخلاطئة,  هـذه اخلَصْ
وقـف أرسى امليف املجتمع اجلاهيل و سائدةتي كانت الذميمة ال
 .مسألة التفاخر بالنسب الصحيح يف ي اإلسالم

أخرب أن الناس مجيعاً متساوون  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي إ: وبداية نقول
وهم مجيعاً عىل اخـتالف ألـواهنم يف اآلدمية, فكلهم أبناء آدم, 

مـون بـام خصـه اهللا مـن خصـائص وأجناسهم   اإلنسـانيةمكرَّ
﴿ ِّ ربَ مْ يفِ الْ نَاهُ َلْ محَ مَ وَ نِي آدَ نَا بَ مْ رَّ دْ كَ قَ لَ ـنَ  وَ م مِّ اهُ نـَ قْ زَ رَ رِ وَ بَحْ الْ وَ

ـيالً  ضِ ا تَفْ نـَ قْ لَ َّنْ خَ ثِريٍ ممِّ ىلَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ يِّبَاتِ وَ : اإلرساء( ﴾الطَّ
٧٠.( 

ن يف اإلنسانية, فإنام تتفـاوت يوإذا كان مجيع البرش متساو
أقدارهم بأمر زائد عىل إنسانيتهم, وهو ما يقدمونـه بـني يـدي 

ـا ﴿ترفع منزلتهم عنده وعند عباده اهللا من أعامل صاحلة  َـا  يَ أَهيُّ
بَائِـلَ  قَ وباً وَ ـعُ مْ شُ اكُ نـَ لْ عَ جَ أُنثَى وَ رٍ وَ كَ م مِّن ذَ نَاكُ قْ لَ ا خَ النَّاسُ إِنَّ

مْ  اكُ قَ ندَ اهللاَِّ أَتْ مْ عِ كُ مَ رَ فُوا إِنَّ أَكْ ارَ  ).١٣: احلجرات( ﴾لِتَعَ
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 : والنسب واجلاه ميزان اجلاهلية يف تقديم أهل احلسب
أولئك الذين يتفاخرون عىل فعل عىل  ملسو هيلع هللا ىلصنبي ولقد شنع ال

عباد اهللا بأحساهبم وأنساهبم, واعترب صنيعهم مـن بقيـة أدران 
:  ويرتفـع عنهـا اجلاهلية, واملفروض باملسلم أن يتسامى عليها

هـا « بِيَّـة اجلاهليـة وفخرَ إن اهللا عز وجل قـد أذهـب عـنكم عُ
, والنـاس بنـو آدم, مؤمن تقي, وفاجر شـقي] الناس[باآلباء, 

هم برجال أو ليكونُنَّ أهـون  عنّ ّ َ أقوام فخرَ وآدم من تراب, ليدَ
عـالن هـي واجلِ .)١( »عالن التي تدفع بأنفها النتنعىل اهللا من اجلِ 

 .التي تالمس القاذورات احلرشات
ال تفتخروا بآبـائكم الـذين مـاتوا يف «: ويف رواية أنه قال

عل بمنخريه خري من يدهده اجلُ اجلاهلية, فوالذي نفيس بيده ملا 
املفتخــرين " ملسو هيلع هللا ىلص شــبه, ف)٢( »آبــائكم الــذين مــاتوا يف اجلاهليــة

وآباءَهم املفتخرَ هبم  ,بآبائهم الذين ماتوا يف اجلاهلية باجلعالن
هم هبـم بالـدفعِ والدهدهـةِ بـاألنف,  رة, ونفسَ افتخـارِ بالعذْ

                                                 
(١)אF٥١١٦E،F٨٥١٩KE
(٢)F٢٧٣٤KE



 

− ١٣٨ − 
 

 ,االفتخـارإما االنتهاءُ عن : لبتةأواملعنى أن أحد األمرين واقعٌ 
م أذلَّ عند اهللا تعاىل من اجلعالن املوصوفة  .)١("أو كوهنُ

فـإن  ;أعامل اجلاهليـة وملا كان الفخر باألنساب عمالً من
إن اهللا أوحـى إيلَّ «: أصـحابه ويريبما فتئ حيذر منه,  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أن تواضعوا; حتى ال يبغي أحد عىل أحد, وال يفخرْ أحد عـىل 
 . )٢( »أحد

بعضَ التفاخرِ بالنسب بـني أصـحابه;  ملسو هيلع هللا ىلصبي وملا رأ الن
سارع إىل تقـويمهم, ومـن ذلـك خـربُ سـعدِ بـنِ أيب وقـاص 

, ألنـه مـن بنـي بمزيد حمبة هصخي الزهري, الذي كان النبي 
يقول ألصحابه عـن سـعد  ملسو هيلع هللا ىلص, فكان  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  زهرة أهل أمِ ِ

ه«: متحبباً  ين امرؤ خالَ ِ  .)٣( »هذا خايل, فلريُ
النبي يقول فيه ذلك; ظن أن له  لكن سعداً حني سمع 

عىل خطئه, وبني له فضل الضـعفاء  ملسو هيلع هللا ىلصفضالً عىل غريه, فنبهه 
تهم عند اهللا بقوله الذي يرويه  لنا مصعبُ بنُ سـعد بـنِ   ومنزلَ

                                                 
(١)אF١٤L١٧KE
(٢)F٢٨٦٥KE
(٣)אF٢٧٥٢KE



 

− ١٣٩ − 
 

أن له فضالً عىل من دونه فقال  رأ سعد : بقوله أيب وقاص
 .)١( »هل تنرصون وترزقون إال بضعفائكم«:  ملسو هيلع هللا ىلص

غ صفيةَ بنتَ حيي أن حفصةَ بنتَ عمر ويف موقف آخر بل
قالت عنها أهنا ابنة هيودي, فبكت صفية لذلك, فدخل عليهـا 

, فأخربتـه بـام قالتـه »ما شأنُك?«: وهي تبكي, فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
أي هـارون [إنـك ابنـة نبـي «: مواسـياً  ملسو هيلع هللا ىلصحفصة عنها, فقال 

, ]أي موسـى عليـه السـالم[, وإن عمك لنبي ]ألهنا من نسله
 »?, ففيم تفخر عليك]أي هي زوجة نبي[نبي  وإنك لتحت

اتـق اهللا يـا «: النصح لزوجه املخطئة فقال هلا ملسو هيلع هللا ىلصه تْ ومل يفُ 
 . )٢( »حفصة

أي خمالفته أو عقابـه;  »اتقي اهللا«قال  ": قال املباركفوري 
 .)٣("برتك مثل هذا الكالم الذي هو من عادات اجلاهلية

 هبـا كـل أرشد إىل طريقة ينجـرب ملسو هيلع هللا ىلصونلحظ هنا أن النبي 
بة, وهـي االنتسـاب إىل األب الشـ ريف ـنسب يظنه البعض سُ

كام هو احلال يف صفية, فهي من نسـل هـارون  ,ولو كان بعيداً 
                                                 

(١)אF٢٨٩٦KE
(٢)F١١٩٨٤KE
(٣)אF١٠L٢٦٩KE



 

− ١٤٠ − 
 

, ومثـل هـذا عليه السالم الذي مىض قبل اإلسالم بألفي سـنة
 .األب البعيد ال يعدمه أحد يف دنيا الناس اليوم

فقال  , ملسو هيلع هللا ىلصوذات مرة انتسب رجالن عىل عهد رسول اهللا 
مها لآلخر أنا فالن بنُ فالن, فمن أنت ال أم لك? فام كان : أحدُ
عالج هذا اخللل بذكر قصة  إىل إال املسارعة ملسو هيلع هللا ىلصمن رسول اهللا 

انتسـب «: ملسو هيلع هللا ىلصمشاهبة حصلت زمن موسى عليه السالم, فقال 
أنـا فـالنُ : رجالن عىل عهد موسى عليه السالم, فقال أحدمها

: نت ال أم لك? فقال اآلخرفمن أ −حتى عد تسعة  −بنُ فالن 
 . أنا فالنُ بنُ فالن ابنُ اإلسالم

هـذين  فأوحى اهللا إىل موسـى عليـه السـالم أنَّ : ملسو هيلع هللا ىلصقال 
املنتســبني, أمــا أنــت أهيــا املنتســب إىل تســعة يف النــار, فأنــت 
هم, وأما أنت يا هذا املنتسبُ إىل اثنـني يف اجلنـة, فأنـت  عارشُ

 .)١( »ثالثُهام يف اجلنة
فعـلَ اجلاهليـة  ملسو هيلع هللا ىلصغي أن يدع املتأسون بـالنبي وهكذا ينب

ا باالفتخــار باألحســاب واألنســاب واألجنــاس  وضــالهلَ
تفـاوت ت, فكلنـا بنـو آدم, وإنـام واأللوان والبلـدان واألعراق

 .أقدارنا عند اهللا بعبادتنا له وتكريمه تبارك وتعاىل لنا
                                                 

(١)F٢٠٦٧٤KE
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 : إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم
بدالً عن احلسـب  ملسو هيلع هللا ىلصرساه عام ألنا هنا من احلديث  بدالو

فـيام أساسـها عـىل ضل النـاس اتفيوالنسب من قيم إسالمية, 
اسُ إِنَّـا  ﴿ وعبادهتم لهتعاىل قرهبم من اهللا  بينهم; إنه َا النـَّ ا أَهيُّ يَ

فُوا إِنَّ  ـارَ بَائِلَ لِتَعَ قَ وباً وَ عُ مْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ أُنثَى وَ رٍ وَ كَ م مِّن ذَ نَاكُ قْ لَ خَ
ندَ  مْ عِ كُ مَ رَ مْ  أَكْ اكُ قَ  ).١٣: احلجرات( ﴾اهللاَِّ أَتْ

 ليف أقـوا ملسو هيلع هللا ىلصالنبـي  رسـخهبدأ اإلسالمي العظيم هذا امل
ـه كثرية ربط فيهـا اخلرييـة بالعمـل الصـالح : ملسو هيلع هللا ىلص, ومنهـا قولُ

كم من تعلـم القـرآن وعلمـه« ـه)١( »خريُ كم مـن «: , وقولُ خـريُ
ه)٢( »يرجى خريه ويؤمن رشه كم ألهلـه, «: , وقولُ كم خـريُ خريُ

كم ألهـيلوأنا  ـه)٣( »خـريُ كم إسـالماً أحاسـنُكم «: , وقولُ خـريُ
هوا ـه)٤( »أخالقاً إذا فقِ كم مـن أطعـم الطعـام أو «: , وقولُ خـريُ

ففي هذه األحاديث ربـطٌ للخرييـة , )٥( »الذين يطعمون الطعام
                                                 

(١)אF٥٠٢٧KE
(٢)אF٢٢٦٣KE
(٣)אF٣٧٩٥KE
(٤)F٩٧٢٠KE
(٥)F٢٣٤١١KE
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هـا إىل اآلخـرين, هـي تعلُـمُ القـرآن  بأعامل صاحلة يتعد نفعُ
ه, وحسنُ املعاملة مع األهـل هم, وكـفُ الـ وتعليمُ رش ـوغـريِ

 .واألذ, وإطعامُ الطعام

يتحـادثون يف أكـرم  ملسو هيلع هللا ىلصذات يوم جلس أصحاب النبي و
, فهذا املوضوع له عمـق يف خميلـة العـريب  وأمهيـة العرب نسباً

 الذي نشأ يف البيئة العربية التي ما فتئ النـاس فيهـا يتفـاخرون
بي , ثم رأوا أن حيسموا أمرهم بسؤال النباألحساب واألنساب

مـن أكـرم , يـا رسـول اهللا : قـالوااملعصوم الذي يوحى إليه, ف
: رص جـواب وأدقـه وأعمقـهـبأخـ ملسو هيلع هللا ىلصأجاب النبي الناس? ف

 .»أتقاهم«
لكن الصحابة كانوا يبحثون عن إجابة سؤال آخـر, إهنـم 

, فقالوا م مقاماً لـيس : يريدون معرفة أكرمِ الناس نسباً وأعالهُ
ميـزان اإلسـالم يف  وهو يغرس ملسو هيلع هللا ىلصفأجاهبم . عن هذا نسألك

فيوسف, نبيُّ اهللا ابـنُ نبـي اهللا ابـنِ نبـيِّ اهللا ابـنِ «: صدورهم
 .»خليل اهللا

للتأكيد عىل ميـزان اخلرييـة اإلسـالمي  ملسو هيلع هللا ىلصلقد عاد النبي 
الذي يقدم املرء حسب اإليامن ونسب العقيـدة, وهـو بـالطبع 

: قالوا ثانيـةليس جواب السؤال الذي يسأله الصحابة, لذلك 



 

− ١٤٣ − 
 

فعن معادن العرب تسألون, «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال ! هذا نسألك ليس عن
هوا  .)١( »خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقُ

وقد تضـمن احلـديث يف األجوبـة ": قال القايض عياض
ه وجمملَـه ومبانيـه; إنـام  ه وخصوصَ الثالثة أن الكرم كلَّه عمومَ

 .)٢("هو الدين, من التقو والنبوة واإلسالمِ مع الفقه
عـن خـري النـاس  ملسو هيلع هللا ىلصولقد تكرر سؤال الصـحابة للنبـي 

عـىل  يؤكـدجوابـه  يف ملسو هيلع هللا ىلصفام فتـئ وأفضلِهم يف مواطن كثرية, 
أي النـاس : فقـال أعـرايب هجاء حني , فخريية العبادة والعمل

عب «: ملسو هيلع هللا ىلصأجابه خري? ف رجل جاهد بنفسه وماله, ورجل يف شِ
 .)٣( »من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من رشه

 قـالفأي النـاس خـري? : أله الصـحابةر سويف مرة أخ
مـن طـال «: والعمـل خرييـة القـيموهو يؤكد عىل أن اخلريية 

ن عمله  .)٤( »عمره وحسُ

                                                 
(١)אF٣٣٥٣KE
(٢)אF١٥L١٣٥KE
(٣)אF٦٤٩٤KE
(٤)אF٢٣٣٠KE
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يـا رسـول : رجل وهو عىل املنرب, فقالإليه وذات مرة قام 
 خري?أي الناس  ,اهللا

هم مـاالً  ملسو هيلع هللا ىلصفلم جيبه النبي  , وولـداً بأن خري الناس أكثـرُ
, بـل قـالأحسنُهم جاهاً أو وال  هم نسـباً خـري النـاس «: أكرمُ

م عـن املنكـر,  أقرؤهم, وأتقاهم, وآمرهم بـاملعروف, وأهنـاهُ
التكريم عند اهللا والتفاضـل واخلرييـة ف , )١( »وأوصلُهم للرحم

إنام هو بالتقو والعمل الصالح, الذي يرفع مقام العبـد عنـد 
ني, عنـد املـؤمناهللا, والكريم عنـد اهللا ينبغـي أن يكـون كـريامً 

 .والعكس بالعكس
, القـيم جمتمـع جـاهيليف عـث وهـو يبملسو هيلع هللا ىلص لقد أراد النبي 
 القـيم يصـحح أراد أنؤثِرهم عىل غريهم, يقدم أهل الدنيا وي
حتـى فـام زال كـذلك املشـفق الناصـح;  بروية احلكيم وتـأين

 .خلص املجتمع من أدراهنا
ملـن أراد  ملسو هيلع هللا ىلصقولـه  ذه  القـيم اإلسـالمية اجلديـدةه ومن
ملاهلـا : ألربـعتنكح املرأة «: صاً إياه من قيم اجلاهليةخمل الزواج

, )٢( »وحلسبها ومجاهلا ولدينها, فاظفر بذات الدين تربـت يـداك
                                                 

(١)F٢٦٨٨٨KE
(٢)אF٥٠٩٠E،F١٤٦٦KE
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أن الالئق بـذي الـدين واملـروءة, أن يكـون الـدين " :واملعنى
مطمحَ نظره يف كل يشء, ال سيام فـيام تطـول صـحبته, فـأَمره 

اية البُغيـة, وقـد بتحصيل صاحبة الدين, الذي هو غ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ال تزوجوا النساء حلسـنهن, «وقع يف حديث عبد اهللا بنِ عمرو 

ـن  −فعسى حسنهن أن يـردهيُن  , وال تزوجـوهن  −أي هيلكهُ
ن , ولكـن تزوجـوهن عـىل  ألمواهلن فعسى أمواهلن أن تطغيهُ

 .)١( "»الدين, وألمةٌ سوداءُ ذاتُ دين أفضل
 تفضـيل أصحابه عىل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ىربيف درس عميل آخر و

 ريف ـعنــده الشــالنــاس بحســب ميــزان اهللا الــذي يتســاو
إال بـالتقو, فقـد عنده وعند عباده ن ووالوضيع, فال يتفاضل

, فقال لرجـل عنـده )٢(بني أصحابه, فمر عليه رجل  ملسو هيلع هللا ىلصس لج
رجـل مـن أرشاف النـاس, : فقال »ما رأيك يف هذا?«: جالس

: قـال. هذا واهللا حري إن خطب أن ينكح, وإن شفع أن يشفع
 .ملسو هيلع هللا ىلصفسكت رسول اهللا 

                                                 
(١)אF٩L١٣٥Eאאא،F١٨٥٩EK
 (٢)א،אאאא

אK
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مـا رأيـك يف «: ملسو هيلع هللا ىلصثم مر رجل آخر, فقال له رسـول اهللا 
يا رسول اهللا, هذا رجل من فقراء املسلمني, هـذا : فقال »هذا?

نكح, وإن شفع أن ال يشفع, وإن قـال أن حري إن خطب أال يُ 
 .سمع لقولهال يُ 

, ويف رواية  »هذا خري من ملئ األرض مثل هذا«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال  
أن و ,عيـلجُ  الفقري اسم هذا ث عند الروياين يف مسنده أنللحدي
 .)١(»عيل خري من ملئ األرض مثل هذافجُ «: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي
مـن فقـراء املسـلمني, وكـان  جعيل بن رساقة الضمريو

, وشـهد مـع رسـول اهللا  , أسلم قـديامً رجالً صاحلاً دميامً قبيحاً
 .)٢(أُحداً 

عيلٍ املذكور, جُ ويف احلديث بيان فضل ": ابن حجر  يقول
وأن السيادة بمجرد الدنيا ال أثـر هلـا, وإنـام االعتبـار يف ذلـك 
باآلخرة كام تقدم , أن العيشَ عيشُ اآلخرة , وأن الذي يفوتـه 

تبني مـن سـياق .. احلظ من الدنيا; يعاض عنه بحسنة اآلخرة 
٣("طرق القصة أن جهة تفضيله إنام هي لفضله بالتقو(. 

                                                 
(١)אF٥٠٩١KE
(٢)אWאF٢٩L٢٢٥KE
(٣)אF١١L٢٧٨KE
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قيم اإلسالم العظيمة يف ىل إرساء ع ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وكام حرص
فإنه حـرص عـىل مبدأ التفاضل بالتقو  وفقاملجتمع املسلم, 

الترشيف باحلسب أو ختليصه من قيمة جاهلية, وهي التفاخر و
النسب أو املال أو اللون, فالناس عند اهللا سـواء, ال فـرق بـني 

هم  إن اهللا ال ينظـر «أبيضهم وأسودِهم, وال بني غنـيهم وفقـريِ
 .)١( »ىل صوركم وأموالكم, ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكمإ

أر الصـحابة نـامذج عمليـة يف  ملسو هيلع هللا ىلصوخالل سني دعوته 
عىل غريهم من أهـل  تفضيل بعض فقراء املسلمني وضعفائهم

, ومـن ; لسابقتهم يف اإلسـالم والعمـل الصـالحاجلاه واملنزلة
, فكـان إذا أويت بـا ملسو هيلع هللا ىلصذلك أنه  ثنني دفن شهداء أُحـد أزواجـاً
أهيـم أكثـر أخـذاً «: , ولعلـه يعلـم جـواب سـؤالهمنهم سأل

تقـديامً ملـن  .)٢(, فإن أشري إىل أحدمها, قدمه يف اللحد»للقرآن?
 .قدمه اهللا تعاىل

, يف قبـورهم والتفضيلُ ألهل القرآن ليس خاصاً باألموات
 ملسو هيلع هللا ىلصفقد كـان النبـي  تفضيل يرفعهم يف الدنيا قبل اآلخرة, بل هو

ر يقدم أهل القرآ ابن قارئ القرآن ن يف اإلمارة عىل غريهم, كام أمَّ
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 ملسو هيلع هللا ىلصأم مكتوم الرضير عىل املدينة يف بعض أسفاره , كيف ال وهو 
 .)١( »خريكم من تعلم القرآن وعلمه«: القائل 
ص علينـا يق لسمعناه إىل أيب هريرة  السمع ناصخو أول

ألصـحابه عـىل التحـاكم إىل  ملسو هيلع هللا ىلصنموذجاً آخر من تربية النبـي 
, فاسـتقرأ راياـرسية من السبعث ان اخلريية والتقو, فقد ميز

من أحدثهم  شابكل رجل منهم ما معه من القرآن, فأتى عىل 
معـي كـذا : فأجـاب الشـاب »ما معك يا فالن? «: سألهسناً ف

: قـال »أمعك سـورة البقـرة?«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال . وكذا وسورةُ البقرة
 , كيفبه سنه , فلم يتأخر)٢(»فاذهب فأنت أمريهم«: نعم , قال

 .وقد قدمه اهللا بام آتاه من قرآنه
مـر أبـو  ستوقفه قصة عجيبة, فقدت ملسو هيلع هللا ىلصوالقارئ يف سرية النبي 

سفيان سيد قريش قبيل إسالمه عىل سلامنَ وصهيبٍ وباللٍ يف نفر, 
 .واهللا ما أخذت سيوف اهللا من عنق عدو اهللا مأخذها: فقالوا

 لعـرب, فرفـق بسـيد افسمع أبو بكـر الصـديق مقـالتهم
ــاً وكبــري قــريش أتقولــون هــذا لشــيخ قــريش : , فقــال معاتب

هم?  وسيدِ
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ربه بـام قالـه سـلامن وخي ,يشكوهم عنده ملسو هيلع هللا ىلصثم أتى النبي 
يا أبـا بكـر, لعلـك «: مستفهامً  ملسو هيلع هللا ىلصوبالل أليب سفيان, فقال له 

 .»أغضبتهم, لئن كنت أغضبتهم; لقد أغضبت ربك
ؤالء ذعر الصديق ملا سمع, فانطلق يسارع يف خطاه إىل هـ

يا إخوتـاه : فأتاهم , فقالالضعفة الذين يغضب اهللا لغضبهم,  
 .)١( ويغفر اهللا لك يا أُخي. ال: أغضبتكم? قالوا
وهذا اإلتيان أليب سفيان كان وهو كافر يف ": قال النووي

اهلدنة بعد صـلح احلديبيـة, ويف هـذا فضـيلة ظـاهرة لسـلامن 
أهـلِ الـدين ورفقتِه هـؤالء, وفيـه مراعـاة قلـوبِ الضـعفاء و

هم ومالطفتُهم  .)٢("وإكرامُ
 ملسو هيلع هللا ىلصولئن كان الناس يعريون بالفقر واملسكنة; فـإن النبـي 

نبه أصحابه إىل أهنام ليسا منقصة ألحد, ال بل قد يكونان سـبباً 
كيف ال والفقراء أسبق من غريهم يف النجاة ورفعة الدرجات, 

قيامـة إىل إن فقراء املهاجرين يسبقون األغنياء يوم ال« :إىل اجلنة
كثـرياً مـا يـدعو اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصكـان  لكلـذ,  )٣( »اجلنة بأربعني خريفاً 
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, واحشـ« :بقوله , وأمتني مسـكيناً رين يف ـاللهم أحيني مسكيناً
إظهـارَ تواضـعه, " ملسو هيلع هللا ىلصلقـد أراد  )١( »زمرة املساكني يوم القيامة

ــع,  ــعار التواض ــه إىل استش ــاداً ألمت ــه, إرش ه إىل رب ــارَ وافتق
 والنخوة, وأراد بـذلك التنبيـه عـىل علـو واالحرتازِ عن الكرب

م من اهللا تعاىل  .)٢("درجات املساكني وقرهبِ
إن بعض هؤالء الذين نزدرهيم لفقرهم ومسكنتهم أفضلُ 
رهم يف املجالس ونسـارع إىل  من كثريين ممن نحتفي هبم ونصدِّ

بّ أشعثَ مدفوعٍ باألبواب لو أقسـم عـىل «: تزويج بناتنا هلم رُ
ر عبـاد اهللا? الفـظُّ ـأال أخـربكم بشـ«: , ويف رواية)٣( »اهللا ألبره

املستكرب, أال أخربكم بخري عباد اهللا? الضعيفُ املستضعَف ذو 
 .)٤( »الطمرين, لو أقسم عىل اهللا ألبر اهللا قسمه

امللبدُ الشعر, املغـربُ غـري  »األشعث«: قوله": قال النووي
ل, وقوله جَّ ر لـه أ »مدفوعٍ باألبواب«: مدهونٍ وال مرَ ي ال قـدْ

عند النـاس, فهـم يدفعونـه عـن أبـواهبم , ويطردونـه عـنهم 
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لو حلف عىل  ]لكن هذا العبد املحتقر من الناس[احتقاراً له, و
وقوع يشء; أوقعه اهللا إكراماً له بإجابة سـؤاله , وصـيانتِه مـن 
احلنث يف يمينه, وهذا لعِظَم منزلتـه عنـد اهللا تعـاىل, وإن كـان 

 .)١("حقرياً عند الناس
, وأقـاموه هذا اهلدي النبـوي ملسو هيلع هللا ىلصوقد فقه أصحاب النبي 

, فقدموا يف سائر أمورهم من تقدمهم بالعمل منهجاً يف حياهتم
ملـا : (أنـهالصالح, ولو كان فقرياً أو عبداً أو موىل, ومن ذلـك 

صـبَة  قبـل مقـدم  ]موضـعٌ بقبـاء[قدم املهاجرون األولون العُ
 أيب حذيفــة, وكــان ; كــان يــؤمهم ســاملُ مــوىل ملسو هيلع هللا ىلصرســول اهللا 

, فلـم يمنعـه تـأخر نسـبه عـن تقـدم أرشاف )٢( )أكثرهم قرآناً 
 .يف أعظم فرائض اإلسالم العرب وإمامتهم

م النبـيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصوبعـد هجـرة الرسـول  عـىل سـائر اً سـامل قـدّ
, فكان يـؤم املهـاجرين األولـني يف بام معه من القرآن الصحابة

زيد وعامر بـن مسجد قباء, وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة و
 .)٣(ربيعة
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 األسود لباللٍ احلبيش وكذلك عرف عمر بن اخلطاب 
: , فكـان يقـوللهـيف سبيـ عذابهو المـه وسبْقه إىل اإلسـمنزلت

نا( نا, وأعتق سيدَ  .)١(يعني بالالً ) أبو بكر سيدُ
ن عمر  الدواوين, وكتب للناس رواتبهم, مل  وحني دوّ

مهم بحسـب سـبقهم يف يلتفت إىل أحساهبم وأنساهبم, بل قـدَّ 
م مــن رســول اهللا  , ففــرض للمهــاجرين  ملسو هيلع هللا ىلصاإلســالم وقــرهبِ

الـذين  مخسـةَ آالف, ولألنصـار السابقني إىل اإلسالم األولني
أربعةَ آالف , وألزواج النبي عليـه السـالم اثنـي  آمنوا بعدهم

م للقـرآن  , ثم فرض للناس عىل قدر منازهلم وقراءهتِ عرش ألفاً
 .)٢(وجهادِهم
صغار الصحابة كعبدِ اهللا بنِ عمـر, فأعطـاهم ثالثـة وأما 

يا أبتِ فرضـت : آالف, فدخل ابن عمر عىل أبيه مستعتباً فقال
يل ثالثةَ آالف, وفرضتَ ألسامةَ بـنِ زيـد أربعـة آالف , وقـد 
شهدتُ مع رسول اهللا ما مل يشهد أسامة, فبنيَّ عمر البنه سبب 

ألن زيـداً : (اخلليفة, وقالزيادة عطاء أسامةَ ابنِ املوىل عىل ابنِ 
مـن أبيـك, وكـان  ملسو هيلع هللا ىلصكان أحبَّ إىل رسول اهللا ] والدَ أسامة[
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منك, فآثرت حـبَّ رسـول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصأسامة أحبَّ إىل رسول اهللا 
 .)١()عىل حبي ملسو هيلع هللا ىلص

لنا هذا اهلـدي النبـوي فـإن الواجـب علينـا أن وإذا تبني 
ا, ونستهدي هبا نجري مراجعات صادقة يف مفاهيمنا وموازينن

الً من موازين اجلاهلية التي جتعلنا نفاضل بني النـاس وفـق بد
 .القيم الدنيوية الرخيصة من جنس وجنسية ولون وقوم

***
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 صناعة املعروف: املبحث الثاني

لَّة كريمة, وهي خدمـة  صلة جليلة وخَ صناعة املعروف خَ
هـم بصـور النفـع  اآلخرين وقضـاء حـوائجهم املختلفـة ونفعُ

وسقاية املاء وسدادِ الـديون, أو اإلصـالحِ املختلفة, كاإلطعامِ 
بني املتهاجرين منهم, أو بذلِ الشفاعةِ واجلاه, أو سائرِ املصالح 
 .التي حيتاجها الناس, وهو ما نسميه صناعة املعروف لآلخرين

لّة كريمة صنعها األنبياء مـن قبـل,  وقضاء حوائج الناس خَ
القتـداء ه إىل اواملؤمنني من بعـد ملسو هيلع هللا ىلصوقد دعا اهللا عز وجل حبيبه 

هْ  ﴿هبم  تَدِ مُ اقْ اهُ دَ بِهُ  اهللاُّ فَ دَ ينَ هَ ـئِكَ الَّذِ لَ  ).٩٠: األنعام( ﴾أُوْ
وهم صلوات اهللا وسالمه عليهم كـانوا أكثـر النـاس نفعـاً 

 تنييالسـالم يسـقي للمـرأتني املـديانللخلق , فهذا موسى عليه 
يْهِ أُمَّ ﴿ لَ دَ عَ جَ نَ وَ يَ دْ اء مَ دَ مَ رَ ملََّا وَ دَ مِن وَ جَ وَ ونَ وَ قُ نَ النَّاسِ يَسْ ةً مِّ

رَ  ـدِ تَّى يُصْ قِي حَ تَا الَ نَسْ الَ امَ قَ طْبُكُ ا خَ انِ قَالَ مَ ودَ ِ تَذُ أتَنيْ رَ ِمُ امْ دُوهنِ
بِريٌ  يْخٌ كَ أَبُونَا شَ اء وَ عَ بِّ  الرِّ الَ رَ ىلَّ إِىلَ الظِّلِّ فَقَ ُامَ ثُمَّ تَوَ ى هلَ قَ فَسَ

لْتَ إِ  ريٌ إِينِّ ملَِا أَنزَ ٍ فَقِ ريْ نْ خَ َّ مِ  ).٢٤−٢٣: القصص( ﴾يلَ
ي  ﴿ :وأما عيسى عليه السالم فيقـول عـن نفسـه لَنـِ عَ جَ وَ

نتُ  ا كُ نَ مَ كاً أَيْ بَارَ أي جعلنـي نفاعـاً للنـاس ) ٣١: مريم( ﴾مُ
 .اجتهت وحللت امأين
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هم حرصاً  ملسو هيلع هللا ىلصونبينا  كان أكثرَ الناس نفعاً لآلخرين وأشدَ
هـل كـان : لعائشة ريض اهللا عنها عىل قضاء احلوائج, فقد قيل

بعـد مـا حطمـه  ,نعـم: (يصيل وهـو قاعـد? قالـت ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 .)١(ملسو هيلع هللا ىلص أي أتعبوه بكثرة حوائجهم التي يقضيها هلم) الناس

 الواهللا «: , فتقـولأول بعثتهيف  وتصفه أم املؤمنني خدجية
, إنك لتصل الرحم ـب  ,خيزيك اهللا أبداً , وتُكسِ ـلَّ وحتمـل الكَ

 .)٢(»الضيف, وتعني عىل نوائب احلق املعدوم, وتقري
نفاعاً للناس حتى حطمه النـاس بقضـاء  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا كان 

أحـب «: القائـل ملسو هيلع هللا ىلصحوائجهم, وكيف ال يكون كذلك, وهو 
الناس إىل اهللا عز وجل أنفعهم للناس, وأحب األعـامل إىل اهللا 

ي عنـه ـرسور تدخله عىل مسلم, أو تكشف عنه كربة, أو تقض
, أو تطرد عنه  , وألن أميش مع أخ يل يف حاجة أحب ديناً جوعاً

يف مسـجده باملدينـة (إيل من أن أعتكف يف هذا املسجد شـهراً 
ومن مشى مع أخيه يف حاجة حتى تتهيأ له ثبـت اهللا ) .. املنورة

 .)٣( »قدمه يوم تزول األقدام
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 امـرأةومن قضائه حلوائج الناس ما رواه مسـلم مـن قصـة 
 إليـك يل إن اهللا رسـول يا: التفق يشء عقلها يفو ملسو هيلع هللا ىلصأتت النبي 

 أم يـا« :بـل قـال ,منها خلفة عقلهـا ملسو هيلع هللا ىلصفلم يضجر النبي  ,حاجة
 فخال ,»حاجتك لك أقيض حتى شئت السكك أي انظري ,فالن
 .)١(حاجتها من فرغت حتى الطرق بعض يف معها

 ملسو هيلع هللا ىلصكـان رسـول اهللا (: بقولـه عبد اهللا بن أيب أوىف صفهوي
قِل اللغو, ويط يل الصالة, ويقرصِّ اخلطبـة, وال يكثِر الذكر, ويُ

 .)٢()يميش مع األرملة واملسكني, فيقيضَ له احلاجةيأنف أن 
 : فضل صناعة املعروف

عبـادة ال  ألهنـاصناعة املعـروف, يف  ملسو هيلع هللا ىلصوقد رغب النبي 
 إذ هـيالـدنيا قبـل اآلخـرة, منـافع يف  انحتاجهغناء لنا عنها, 

من كان يف «: ملسو هيلع هللا ىلصسبب يف قضاء حاجاتنا وتفريج كروبنا , قال 
ج  ج عن مسلم كربة فـرَّ حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته, ومن فرَّ
اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة, ومن سرت مسلامً سـرته اهللا 

 .)٣( »يوم القيامة
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يـدفع بصـناعة املعـروف أن اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصخيرب األسوة احلسنة و
بني موت فجأة وحـادث  ميتة السوء التي كثرت يف هذا الزمان

صنائع املعروف تقي مصارع السوء, «: , وغري هذا وذاكطريق
 . )١(»وصدقة الرس تطفئ غضب الرب

اع املعروف مفاتيحَ للخري, ويرغب نَّ صُ  ملسو هيلع هللا ىلصويعترب النبي 
إن من الناس «: أمته أن تكون عىل هذا الوصف اجلليل بقوله

مفاتيحَ للخري مغاليق للرش, وإن من الناس مفاتيحَ للرش 
بى ملن جعل اهللاُ مفاتيحَ اخلري عىل يديه, مغاليق للخري, فطو

 . )٢( »وويل ملن جعل اهللاُ مفاتيح الرش عىل يديه
ألصحابه قصة أقوام عملوا القليل مـن  ملسو هيلع هللا ىلصوحيكي النبي 

صناعة املعروف, فكان جزاؤهم كبـرياً عنـد اهللا , مـن هـؤالء 
ي بطريق وجـد ـبينام رجل يمش« رجل أزال األذ من الطريق

, )٣( »طريق, فأخذه, فشـكر اهللا لـه فغفـر لـهغصن شوك عىل ال

                                                 
 (١)  א   אא F٨٠١٤Eא  ،
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 (٢)   א F٢٣٧E  א  ،א

אF١٣٢٢KE
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لقد رأيت رجالً يتقلب يف اجلنة يف شـجرة قطعهـا «: ويف رواية
  .)١( »من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس

قصة رجل آخر صنع معروفاً حليوان فدخل  ملسو هيلع هللا ىلصكام حيكي 
فنزل , بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش, فوجد بئراً «: اجلنة

فـإذا كلـب يلهـث يأكـل الثـر مـن  فيها فرشب, ثم خـرج,
لقد بلغ هذا الكلبَ مـن العطـش مثـلُ : العطش, فقال الرجل

 ,الذي كان بلغ مني, فنزل البئر فمأل خفه ماء, فسـقى الكلـب
وإن لنـا يف البهـائم  ,يا رسول اهللا: , قالوا»فشكر اهللا له فغفر له

? فأجاهبم    .)٢( »يف كل ذات كبد رطبة أجر«: ملسو هيلع هللا ىلصألجراً
لث الناجني بصناعة املعروف فرجل سـمح يـداين وأما ثا

قصــته  ملسو هيلع هللا ىلصالنـاس ويصــرب علــيهم يف الســداد, وحيكــي النبــي 
: تلقت املالئكة روح رجل ممـن كـان قـبلكم, فقـالوا«: فيقول

? قال كنت أداين : قال. تذكر: قالوا. ال: أعملت من اخلري شيئاً
, رس ويتجـوزوا عـن املـورسـفآمر فتياين أن ينظروا املع ,الناس

نـا أ: فقـال اهللا«: , ويف روايـة»جتوزوا عنه«: فقال اهللا عز وجل
 .)٣( »أحق بذا منك, جتاوزوا عن عبدي

                                                 
(١) F١٩١٤KE
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ر, ـويف هذه األحاديث فضل إنظـار املعسـ": قال النووي
والوضع عنه إما كل الدين , وإما بعضه من كثري أو قليل, وفيه 

مـن فضل املساحمة يف االقتضاء ويف االستيفاء ; سـواء اسـتويف 
تقـر يشء  مورس أو معرس, وفضل الوضع من الدين, وأنه ال حيُ

 .)١("من أفعال اخلري; فلعله سبب السعادة والرمحة
ظْم  ملسو هيلع هللا ىلصويؤكد  عىل أمهية وفضل صناعة املعروف, فكل عَ

ظام اإلنسانِ ينبغي أن يُتصدق عنـه, وصـناعة املعـروف  من عِ
اء هي صدقة من اإلنسان عىل اآلخرين, وفيها أيضـاً بعـض أد

المى عليـه صـدقة, كـل«: ملسو هيلع هللا ىلصحق اهللا املنعِم, قال  يـوم  كلُ سُ
امله عليها أو يرفع عليها متاعه صـدقة,  يعني الرجل يف دابته حيُ
والكلمة الطيبة وكل خطوة يمشـيها إىل الصـالة صـدقة, ودل 

 . )٢( »الطريق صدقة
 وهكذا فصـناعة املعـروف لآلخـرين نـوع مـن الصـدقة

ا اهللا سـداهاً شكر للنعمة التي أ, وهي أيضعليهم وعىل النفس
: قـال ملسو هيلع هللا ىلصلصانع املعروف, فعن أيب موسى األشعري أن النبي 

                                                 
(١) אF١٠L٢٢٤KE
(٢) אF٢٨٩١E،F١٠٠٩KE
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: يا نبي اهللا, فمن مل جيـد? قـال: فقالوا »عىل كل مسلم صدقة«
 .»فينفع نفسه ويتصدق ,يعمل بيده«

: قـالوا »يعني ذا احلاجة امللهوف«: فإن مل جيد? قال: قالوا 
ملعروف, وليمسك عن الرش, فإهنا فليعمل با«: فإن مل جيد? قال

 . )١( »له صدقة
كل معروف صدقة, وإن من «: ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث آخر يقول 

املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق, وأن تُفرغ من دلوك يف إناء 
  .)٢( »أخيك
صناعة املعروف معاملة مع اهللا قبل أن تكون معاملةً مع و

, وقد وصف لإلنسان ولو كان كافراً  املعروف يبذل لذااخللق, 
هُ  ﴿: اهللا املؤمنني بقوله ُّ ـانَ رشَ مـاً كَ وْ َـافُونَ يَ خيَ رِ وَ ذْ وفُونَ بِالنـَّ يُ

تَطِرياً  سْ ـرياً   مُ أَسِ يامً وَ تـِ يَ كِيناً وَ سْ بِّهِ مِ ىلَ حُ امَ عَ ونَ الطَّعَ مُ طْعِ يُ وَ
 و كُ الَ شُ اء وَ زَ مْ جَ نكُ يدُ مِ رِ هِ اهللاَِّ الَ نُ جْ مْ لِوَ كُ مُ امَ نُطْعِ ا  راً إِنَّ إِنَّ

يراً  طَرِ مْ بُوساً قَ ماً عَ وْ نَا يَ بِّ ن رَّ افُ مِ  ).١٠−٧: اإلنسان( ﴾نَخَ
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رياً  ﴿: فقوله  أَسِ , والريـب يقصد به األسـري الكـافر ﴾وَ
كـان ": قال ابن عباسفاآلية تويص بإطعامه الطعام عىل حبه, 

 . "رساؤهم يومئذ مرشكنيأُ 
 ملسو هيلع هللا ىلصسـول اهللا يشـهد هلـذا أن ر": ب ابن كثري بالقولوعقَّ 

سـار, فكـانوا يقـدموهنم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا األُ 
 .)١("عىل أنفسهم عند الغداء

, فكـل ذلـك صـدقة,  بل ويبذل املعروف للحيوان أيضـاً
ما من مسلم يغرِس غرساً إال كان ما أُكِـل منـه لـه «: ملسو هيلع هللا ىلصيقول 

ق منه له صدقة, وما أَكل السـبُع منـه فهـو لـه  صدقة, وما رسُ
أي [الطريُ فهو له صـدقة, وال يـرزؤه أحـدٌ  كلتوما أصدقة, 
 .)٢( »إال كان له صدقة] يسأله
املعـروف للحيـوان, ومل يمنعـه عـن  ملسو هيلع هللا ىلصقد صنع النبي و

حائطـاً لرجـل مـن دخـل ذلك كثـرة أعبائـه ومشـاغله, فقـد 
حنّ وذرفت عيناه, فأتاه  ملسو هيلع هللا ىلصاألنصار فإذا مجل, فلام رأ النبيَ 

من ربُ هذا اجلمل? ملن « :قالفمسح ذِفراه فسكت ف ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
يل يـا رسـول اهللا : فجاء فتى من األنصـار فقـال »هذا اجلمل?
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أفال تتقي اهللا يف هذه البهيمة التي ملكك اهللا إياها? فإنه «: فقال
 .)١( »شكا إيل أنك جتيعه وتدئِبُه

 : التقصري يف صناعة املعروف
ــدوب و ــني املن ــا ب ــرتاوح يف حكمه ــروف ت صــناعة املع

لبخل بصناعة , بحسب املعروف واحلاجة إليه, لذا فاوالواجب
لـذا واالمتناع عن بذله من مهلكات األمـور ,  أحياناً  املعروف

لعجب كيف يقرص لافيما فتئت آيات القرآن الكريم حتذر منه , 
يف خدمة اآلخرين وهـو يسـمع آيـات القـرآن  املسلمني بعض

لِّ  ﴿: حتكي الوعيد ملن صنع ذلك صَ لْمُ لٌ لِّ يْ وَ ـمْ  نيَ فَ ينَ هُ ذِ الَّ
ونَ  ــاهُ ِمْ سَ هتِ ــالَ ــن صَ ونَ   عَ اؤُ ــرَ ــمْ يُ ينَ هُ ــذِ ــونَ  الَّ نَعُ مْ يَ وَ

ونَ   ).٧−٤: املاعون( ﴾املَْاعُ
ونَ  ﴿: قال أكثر املفرسين ": قال الشوكاين اسـم :  ﴾ املَْاعُ

ـدر, ومـا ال : ملا يتعاوزه الناس بينهم  من الـدلو والفـأس والقِ
 .)٢("يمنع كاملاء وامللح

ويف دركات النـار وأَتوهنـا يُسـأل أصـحاهبا عـن سـبب  
رَ  ﴿: دخوهلم النار, فيقال هلم ـقَ مْ يفِ سَ كُ ـلَكَ ا سَ فيجيبـون  ﴾مَ
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بخلـوا بمعـروفهم عـن أهنـم أن سبب ذلك أمور, من بينهـا ب
ــاكني ــلِّنيَ  ﴿: املس ــنَ املُْصَ ــكُ مِ ْ نَ وا ملَ ــالُ ــمُ  قَ ــكُ نُطْعِ ْ نَ ملَ وَ

كِنيَ  ِسْ  ).٤٤−٤١: راملدث( ﴾املْ
 ; فإذا من بينهـاأهل النار ويف آية أخر يعدد اهللا سواءت 

اهللاِإِنَّ  ﴿: ترك صناعة املعروف نُ بـِ مِ ؤْ انَ الَ يُ ظِـيمِ  هُ كَ عَ الَ  الْ وَ
كِنيِ  ِسْ امِ املْ ىلَ طَعَ ُضُّ عَ يمٌ   حيَ ـِ نَا محَ اهُ مَ هَ يَوْ هُ الْ يْسَ لَ لَ الَ  فَ وَ

لِنيٍ  سْ نْ غِ امٌ إِالَّ مِ  ).٣٥−٣٤: احلاقة( ﴾ طَعَ
يوم يعاتبهم اهللا الذين يقرصون يف صناعة املعروف و

اهللا عز وجل يقول يوم « :أن القيامة, ففي احلديث القديس
يا رب كيف : يا ابن آدم مرضت فلم تعدين, قال: القيامة

أما علمت أن عبدي فالناً : أعودك وأنت رب العاملني? قال
 .دته لوجدتني عندهتعده, أما علمت أنك لو ع مرض فلم

يـا رب وكيـف : يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني, قال
أما علمـت أنـه اسـتطعمك : أطعمك وأنت رب العاملني? قال

عبدي فالن فلم تطعمه, أما علمت أنك لو أطعمتـه لوجـدت 
 .ذلك عندي
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يـا رب كيـف : يا ابن آدم استسـقيتك فلـم تسـقني, قـال
اك عبدي فـالن فلـم استسق: أسقيك وأنت رب العاملني? قال

 .)١( »تسقه, أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي
إنام أضاف املرض إليه سبحانه : ل العلامءقا": قال النووي

ومعنـى : قـالوا. وتعاىل , واملراد العبد ترشيفاً للعبد وتقريباً لـه
وجدت ثوايب وكرامتي, ويدل عليه قوله : أي »وجدتني عنده«

أطعمته لوجدت ذلـك عنـدي, لـو لو «: تعاىل يف متام احلديث
 .)٢("أي ثوابه »أسقيته لوجدت ذلك عندي

عىل خرسان وبوار املقرصين يف صناعة املعروف  ملسو هيلع هللا ىلصوأكد 
: فيقـول أنـس بـنُ مالـك الصـحايب اجلليـل يف خرب يرويه 

د عىل بطنه صـخرةٌ مربوطـة اس تشهد رجل منا يوم أُحد, فوجِ
هنيئاً لـك : من اجلوع, فمسحت أمه الرتاب عن وجهه وقالت 

, فلعلـه كـان «:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . يا بنيَّ اجلنة وما يـدريكِ
: يقـول ملسو هيلع هللا ىلص, وكأين به )٣(»هويمنع ما ال يرضيتكلم فيام ال يعنيه, 

ره ـإن مما يمنع املرء عن دخول اجلنة منع املعروف الذي ال يضـ
                                                 

  (١)F٢٥٦٩KE
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يف هذا احلديث الشهادة بعدم دخول  ملسو هيلع هللا ىلصبذله, ومل يقصد النبي 
صحايب الذي استشهد وهو رابطٌ حجراً عـىل بطنـه اجلنة هلذا ال

 .من شدة اجلوع
أراد أن يعلمنـا أن ممـا حيجـب املـرء عـن اجلنـة  ملسو هيلع هللا ىلصلكنه 

الثرثرة والكالم فـيام : خصلتان يقع فيهام كثري من الناس, ومها
 .ال فائدة منه, ومنع املعروف عن اآلخرين والتقصري يف بذله

رين يف ـاملقصـ ومن الوعيد الـذي يتوعـد اهللا بـه أولئـك
 −فيام زاد عن حاجتهم وال يرضهم نقصـه  −صناعة املعروف 

ثالثـة ال يكلمهـم «: ملسو هيلع هللا ىلصمن قول النبي  ما يرويه أبو هريرة 
ورجل منع فضل «فذكر منهم  »اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم 

اليوم أمنعك فضيل كام منعت فضل ما مل تعمل : ماء, فيقول اهللا
  .)١( »يداك

 السبيل فضل ماءوفيه عقوبة من منع ابن ": بطالقال ابن 
عنده, ويدخل يف معنى احلديث منع غري املاء وكل مـا بالنـاس 

 .)٢("احلاجة إليه
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ما يكون بني اجلريان, كأن حيتـاج واملعروف ومن الفضل 
 :ملسو هيلع هللا ىلصبذهلا, يقـول  هالتي ال يرض اجلار اجلار إىل بعض منافع دار

 . )١( »يف جداره ال يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة«
لكن أبا هريرة رأ من بعض التابعني استثقاالً وإعراضاً  

مـا يل أراكـم عنهـا : (عن هذا األمر من صناعة املعروف, فقال
 ). معرضني, واهللا ألرمني هبا بني أكتافكم

وكل ما طلبه جاره من فتح باب وإرفاق بامء ": العلامءقال 
 موضعه وشبهِ ذلك; أو خمتلف يف طريق , أو فتح طريق يف غري

فال ينبغي يف الرتغيب أن يمنعه مما ال يرضه وال ينفعه وال حيكم 
 .)٢("به عليه

وهكذا فالتقصري يف صناعة املعـروف سـبب للمالمـة يف 
الــدنيا والعقوبــة يف اآلخــرة, وبخاصــة إذا كــان بخــالً بــام ال 

 .حيتاجه, أو بام تشتد إليه حاجة اآلخرين
 : آداب صناعة املعروف

بآداب تضبطها  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  حاطهاعبادة أصناعة املعروف و
بـذل املعـروف  أنوحتافظ عليهـا, وأوهلـا أن يعـي املسـلمون 
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عـىل عنـد اهللا معاملة مع اهللا, ال توزن بالقلة والكثرة, بل حتمد 
العمل عند الـرب الكـريم  عنده كثري, وهني هاكل حال, فقليل

 .)١( »فاتقوا النار ولو بشق مترة« كبري
 ملسو هيلع هللا ىلصأتيـت رسـول اهللاّ : ل جـابر بـن سـليم اهلُجيمـيّ يقو
ا قوم مـن أهـل الباديـة, فعلّمنـا شـيئًا  ,يا رسول اهللاّ: فقلت إنّ

ال حتقرنّ من املعـروف «: ملسو هيلع هللا ىلصينفعنا اهللاّ تبارك وتعاىل به? فقال 
ولو أن تفرغ من دلوك يف إناء املستسـقي, ولـو أن تكلّـم  ;شيئًا

 .)٢( »أخاك ووجهك إليه منبسط
: أهل احلرض, فقال ملسو هيلع هللا ىلصهذا التعليم ألهل البادية علم وبمثل 

 .)٣( »يا نساء املسلامت ال حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن شاة«
قبـول هـذا القليـل وعـدم انتقاصـه يف  ملسو هيلع هللا ىلصويعلمنا النبي 
لو دعيت إىل ذراع أو كراع ألجبت, ولو «: حديث آخر, فيقول

 .)٤( »أهدي إيل ذراع أو كراع لقبلت

                                                 
(١) אF١٤١٧E،F١٠١٦KE
(٢) F٢٠١١٠KE
(٣) אF٢٥٦٦E،F١٠٣٠KE
(٤) אF٢٥٦٨KE
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 ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث دليل عىل حسـن خلقـه ": قال ابن حجر
وتواضعه وجربه لقلوب الناس, وعىل قبول اهلدية وإجابة مـن 
يدعو الرجل إىل منزله, ولـو علـم أن الـذي يـدعوه إليـه يشء 

 .)١("قليل

ل الشيطان الواحد منا عـن صـنع املعـروف,  ذِّ وأحياناً خيُ
, فقد يكون  بحجة أن من نصنع له املعروف قد ال يكون حمتاجاً

مدعياً كذاباً اعتاد التسول واحرتفه, لكن ينبغي أن ال ننسى أنه 
, فال يصح أن نمتنع عن بذل املعروف,  قد يكون صادقاً حمتاجاً

 .فنعاقب املحتاج بجريرة الكذاب

وحتى يتجاوز املسلم هذا التخذيل الشـيطاين ويسـتمر يف 
مستحق  غريرجل تصدق عىل قصة  ملسو هيلع هللا ىلصبذل املعروف ; يسوق 

وأخر  ,قبِل اهللا صدقته التي وقعت مرة يف يد غنيلصدقة, ول
زانيـة, مـرأة وثالثة يف يد آثمة ال ,)سارق(يف يد تستحق القطع 

ألتصـدقن بصـدقة, فخـرج بصـدقته, : قال رجل«: ملسو هيلع هللا ىلصيقول 
ق عــىل : فوضــعها يف يــد ســارق, فأصــبحوا يتحــدثون تُصــدِّ

 .اللهم لك احلمد, ألتصدقن بصدقة: سارق, فقال

                                                 
(١) אF٩L٢٤٦KE
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ــدقته فو ــرج بص ــبحوا فخ ــة, فأص ــدي زاني ــعها يف ي ض
ق الليلة عىل زانية, فقال: يتحدثون اللهـم لـك احلمـد, : تُصدِّ

 .عىل زانية, ألتصدقن بصدقة
ــبحوا  ــي فأص ــدي غن ــعها يف ي ــدقته فوض ــرج بص فخ

ق عىل غني, فقـال: يتحدثون اللهـم لـك احلمـد, عـىل : تُصدِّ
 .وعىل غني ,وعىل زانية ,سارق

سـارق فلعلـه أن يسـتعف  أما صدقتك عىل: يت فقيل لهفأُ 
عن رسقته, وأما الزانية فلعلهـا أن تسـتعف عـن زناهـا, وأمـا 

 .)١(»الغني فلعله يعترب فينفق مما أعطاه اهللا
إن الصدقة إذا خرجت من مال املتصدق ": قال ابن بطال

عىل نية الصدقة, أهنا جازية عنه حيث وقعت ممن بسط إليها إذا 
 .)٢("كان مسلامً بدليل هذا احلديث

حذر مما حيبطـه إنه وكام حث النبي عىل صناعة املعروف, ف
ينَ  ﴿: واألذ, قال تعاىل بسه املنَّ ويبطل ثوابه كتل ـذِ َـا الَّ ـا أَهيُّ يَ

ـاء  ئَ هُ رِ الَ قُ مَ نفِ ي يُ الَّذِ األذَ كَ م بِاملَْنِّ وَ اتِكُ قَ دَ واْ صَ بْطِلُ نُواْ الَ تُ آمَ
يَ  الْ نُ بِاهللاِّ وَ مِ ؤْ الَ يُ رِ النَّاسِ وَ مِ اآلخِ  ).٢٦٤: البقرة( ﴾وْ

                                                 
(١) אF١٤٢١E،F١٠٢٢KE
(٢) אF٣L٤٢٣KE
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ــاده إخفــاء صــدقاهتم   وألجــل ذلــك حيــب اهللا مــن عب
إِن  ﴿: ومعروفهم قال تعاىل ـيَ وَ امَّ هِ ـنِعِ اتِ فَ قَ ـدَ واْ الصَّ بْـدُ إِن تُ

ـمْ  كُ ٌ لُّ ـريْ ـوَ خَ هُ اء فَ ـرَ قَ فُ ا الْ تُوهَ ؤْ تُ ا وَ وهَ ْفُ , )٢٧١: البقـرة( ﴾ختُ
إن اهللا حيـب «:  ملسو هيلع هللا ىلصىل, قال فالعبد الذي يُرسِ بعمله حيبه اهللا تعا

رهم يف ظـالل ـ, ويوم القيامة حيش)١( »األبرار األتقياء األخفياء
عرشه , يف يوم ال ظل فيه إال ظله , فقد ورد يف حديث السـبعة 

ورجـل تصـدق بصـدقة «الذين يظلهم اهللا حتـت ظـل عرشـه 
 .)٢( »فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه

 : اعة املعروفباب من صن بذل الشفاعة
 ما ال يكلف ماالً, ومقصودي صناعة املعروفصور ومن 

ــذلُ  ــاس وحــلِّ اجلــو ةلشــفاعاب ــات الن ب ــة كشــف كرُ اه بغي
ســعياً يف تفــريج مهــوم النــاس  ملسو هيلع هللا ىلصقــد صــنعه م, وهتمشــكال

غيـث  ذلك , منوالتخفيف من معاناهتم شفاعته لعبد يـدعى مُ
, وفيهـا أن عند زوجته السابقة بَريرة, والقصة يروهيا البخاري

 .زوجَ بريرة كان عبداً يقال له مغيث, وكان حيبها, ففارقته

                                                 
(١) אF١L٤٤Eא،F٣٩٨٩EK
(٢) אF٦٦٠E،F١٠٣١KE
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يقول ابن عباس وهـو يصـور حـال هـذا الـزوج املحـب 
كأين أنظر إليه يطوف خلفها يبكي, ودموعـه : لزوجته السابقة

يا عباسُ أال تعجب «: للعباس ملسو هيلع هللا ىلصتسيل عىل حليته, فقال النبي 
, ومن بغضِ بريرةَ  ? من حب مغيثٍ بريرةَ  . »!مغيثاً

فذهب إىل بريرة يشـفع  حب;ذا املرفِق هب ملسو هيلع هللا ىلصثم إن النبي 
ه«: قـال هلـافلزوجها عندها, لعلها ترجـعُ إليـه,   »لـو راجعتـِ

إنـام أنـا «: ملسو هيلع هللا ىلصيـا رسـول اهللا تـأمرين? فأجاهبـا : فقالت بريـرة
 .)١(ال حاجة يل فيه: فقالت. »أشفع

أصــحابه ممارســة الشــفاعة والتوســط  ملسو هيلع هللا ىلصويعلــم النبــي 
يف قضاء احلوائج بطريقة عملية, كان إذا جـاءه السـائل  للناس

اشفعوا تؤجروا, ويقيض اهللا عـىل « :يقولأو طُلبت إليه حاجة 
إنَّ الرجـل ليسـألني «: , ويف روايـة)٢(»مـا شـاء ملسو هيلع هللا ىلصلسان نبيـه 

ه حتى تشفعوا فيه; فتُؤجروا  .)٣( »اليشء, فأمنعُ
, الشفاعة يف الصدقة وسـائر أفعـال الـرب": قال ابن بطال

ــب فيهــا, منــدوب إليهــا, أال تــر قولــه  اشــفعوا «:  ملسو هيلع هللا ىلصمرغَّ
                                                 

(١) אF٥٢٨٣KE
(٢) אF١٤٣٢E،F٢٦٢٧KE
(٣) אF٢٥٥٧Eא،F٥١٣٢KE
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, فندب أمتـه إىل السـعي يف حـوائج النـاس, ورشط  »تؤجروا
لَّ قوله  ويقيض اهللا عىل لسان نبيه ما «: ملسو هيلع هللا ىلصاألجر عىل ذلك, ودَ

أن الساعي مأجور عىل كل حـال, وإن خـاب سـعيه ومل  »شاء
بد ما كان العبد يف اهللا يف عون الع«:  ملسو هيلع هللا ىلصتنجح طُلبتُه, وقد قال 

 .)١( "»عون أخيه
, فإن منها ما هو حسن اهللا  حيبه لكن الشفاعة ال متدح مطلقاً

تـه  ويثيب عليه وجيعلُ صاحبه رشيكاً يف األجر, وإن منها ما يَمقُ
رشيكاً يف الوزر, وهي الشفاعة السيئة, قـال  ااهللا وجيعل صاحبه

نَ  ﴿: اهللا تعاىل سَ ةً حَ اعَ فَ عْ شَ فَ ـن مَّن يَشْ مَ ـا وَ نْهَ ـيبٌ مِّ هُ نَصِ ةً يَكُن لَّ
ا نْهَ لٌ مِّ هُ كِفْ يِّئَةً يَكُن لَّ ةً سَ اعَ فَ عْ شَ فَ  ).٨٥: النساء( ﴾يَشْ

: ويرشح اإلمام الشـوكاين الفـرق بـني الشـفاعتني بقولـه
والشفاعة السـيئة يف . يف الربّ والطاعة: والشفاعة احلسنة هي "

مـن : صيب منها, أي املعايص, فمن شفع يف اخلري لينفع; فله ن
فَع يف الرش, كمن يسعى بالنميمة والغيبـة كـان  أجرها, ومن شَ

 .)٢("نصيب من وزرها: له كفل منها, أي

                                                 
(١) אF٣L٤٣٤Eא،F٢٦٦٩KE
(٢) אF١L٧٤٣KE
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فالشفاعة احلسنة هي التوسط والسعي يف قضـاء حـوائج 
الناس من غري اإلرضار بمصالح اآلخـرين وحاجـاهتم, وأمـا 
الشفاعة السيئة فهـي السـعي بتحقيـق مصـالح الـبعض عـىل 
حساب اآلخـرين, كـام لـو تقـدم بعضـهم لوظيفـة يتنافسـون 
عليها, فشفَع ألحدهم ليقدم عـىل اآلخـرين بغـري موجـب إال 
معرفته لوجيه شفع له, فهذه من الشفاعة السيئة, ألهنا أرضت 

 .باآلخرين
إىل ضـياع حقـوق النـاس  دمـا أ ومن الشـفاعة السـيئة

نـد احلـاكم التوسط والشفاعة يف دفـع حـدود اهللا عك , وأكلها
حني رفض شفاعة أسامةَ بنِ  ملسو هيلع هللا ىلصوالقايض, وقد نبه عليه النبي 

أتشـفع يف «: زيد يف املرأة املخزومية التي رسقت, وقال ألسامة
 .»!?حد من حدود اهللا

إنـام أهلـك الـذين قـبلكم «: وقالالناس ثم قام فخطب  
ريف تركـوه, وإذا رسق فـيهم ـأهنم كانوا إذا رسق فـيهم الشـ

مُ اهللا لو أن فاطمـةَ بنـتَ حممـدٍ الضعيف أقامو ا عليه احلد, وأيْ
 .)١( »رسقت; لقطعتُ يدها

                                                 
(١) אF٣٤٧٥E،F١٦٨٨KE
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الشفاعة , فإنه يوصينا بـأمر آخـر ال  ملسو هيلع هللا ىلصوحني يعلمنا النبي 
غناء لنا عنه, وهو اإلخالص فيهـا هللا عـز وجـل, فحـني نشـفع 
ألحدهم ونتوسط له; فإنا ال نصنع ذلك ترقباً لنفع دنيوي, كـأن 

نا النـاس هيدي لنا أو أن يتو سطَ لنا يف قابـل األيـام, أو أن يـذكرَ
بالذكر احلسن, فيصفوننا بالشـهامة وكثـرة اخلـري, فطلـبُ هـذه 
األمور مما حيبط العمل ويبطل ثوابه, فاهللا يريد منا اإلخـالص يف 

مْ  ﴿: العمل له تبارك وتعاىل ـنكُ يـدُ مِ هِ اهللاَِّ الَ نُرِ جْ مْ لِوَ كُ إِنَّامَ نُطْعِمُ
الَ  اء وَ زَ وراً  جَ كُ يـراً  شُ طَرِ بُوسـاً قَمْ ماً عَ وْ نَا يَ بِّ افُ مِن رَّ  إِنَّا نَخَ

وراً  ُ رسُ ةً وَ َ مْ نَرضْ اهُ قَّ لَ مِ وَ يَوْ لِكَ الْ َّ ذَ مُ اهللاَُّ رشَ قَاهُ م بِامَ  فَوَ اهُ زَ جَ وَ
يراً  رِ حَ نَّةً وَ وا جَ ُ ربَ  ).١٢−٩: اإلنسان( ﴾صَ

اً مـن طمـع وحتى يبقى هذا العمل خالصاً لوجه اهللا جمرد
حيذر الشافع من أخـذ يشء مـن األجـرة  ملسو هيلع هللا ىلصالدنيا; فإن النبي 

من شفع ألخيه بشفاعة فأهـد «: ملسو هيلع هللا ىلصعليه يف الدنيا, فقد قال 
 . )١(»له هدية عليها; فقبلها, فقد أتى باباً عظيامً من أبواب الربا

ومن أراد أن يستوضـح منزلـة اإلخـالص , فليسـمع إىل 
وعدي بـن حـاتمٍ الطـائي  ملسو هيلع هللا ىلصاحلوار الذي جر بني الرسول 

 الذي كان يرضب به املثل يف الكرم, فقد جاء عدي بـن حـاتم
                                                 

(١) אF٣٥٤١KE
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فسأله عن املعروف واخلري الذي كان يصنعه أبـوه  ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي 
إن أبـاك «: ملسو هيلع هللا ىلصيف اجلاهلية ابتغاء املدح والذكر احلسـن, فقـال 

أي طلب األجر من الناس بالثنـاء, فنـال  )١( »أراد شيئاً فأدركه 
 . س له عند اهللا يشءأجره, فلي

نقـدم فيهـا وهكذا فإن صناعة املعـروف خصـلة فاضـلة 
وا  للناس ﴿ واخلري النفع دُ ـجُ اسْ ـوا وَ عُ كَ وا ارْ نـُ ينَ آمَ ـذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ

ونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ عَ َ لَ َريْ لُوا اخلْ عَ افْ مْ وَ بَّكُ وا رَ بُدُ اعْ  ,)٧٧: احلـج( ﴾وَ
لة  رء عىل نفسه أوالً ثم عىل يتصدق هبا املرشيفة إجيابية وهي خَ

; إهنا بعض عطاء اإلسـالم للحضـارة أصحاب احلاجات ثانياً 
, فــام أحوجنــا إىل هــدي اإلنســانية, وبعــض تنميتــه لإلنســان

  .اإلسالم يف زمن طغت فيه األثرة واألنانية وحب الذات
***

                                                 
(١) F١٨٨٨KE
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 اهلدية: املبحث الثالث 

 ريعـعىل تشـبعوث رمحة للعاملني وهو امل ملسو هيلع هللا ىلصحرص النبي 
كل ما من شأنه أن يؤلف قلوب املسلمني , فقد أرسله اهللا بكل 
بر وخري, وامتن عىل عباده بام قذفه يف قلوهبم مـن ألفـة وحمبـة 

نِنيَ ﴿ مِ بِاملُْؤْ هِ وَ ِ كَ بِنَرصْ دَ يَ أَيَّ ذِ وَ الَّ ـوْ  هُ ِمْ لَ لُـوهبِ َ قُ أَلَّـفَ بَـنيْ وَ
تْ  فَ ا أَلَّ ِيعاً مَّ ضِ مجَ ا يفِ األَرْ تَ مَ قْ ـكِنَّ اهللاَّ أَلَّفَ  أَنفَ لَ ِمْ وَ لُوهبِ َ قُ بَنيْ

كِيمٌ  يزٌ حَ زِ هُ عَ مْ إِنَّ يْنَهُ  .﴾بَ
رائع التي تفـتح مغـاليق القلـوب, وتبـذر ـومن هذه الش

 حـثَّ وقـد اهلدية, ; بني الناس وتفرش الورود والند ,املحبة
ــر  «: بقولــه ملسو هيلع هللا ىلصالنبــي  عليهــا هتــادوا, فــإن اهلديــة تــذهب وغَ
 .)١( »هتادوا حتابُّوا«: ملسو هيلع هللا ىلصث آخر يقول , ويف حدي»الصدر

م لبعض  هدايـا  الـتولِّد فـي قلوهبم الوص        النـاس بعضهُ

دوتزرع يف    وتُلبسهم إذا حرضوا مجاالً           اً الضمري هو ووُ
هيدي ويقبل هديـة اآلخـرين , يقـول  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي وقد 

ــة ملسو هيلع هللا ىلصكــان رســول اهللا : ( أبــو هريــرة ل وال يأكــ ,يقبــل اهلدي

                                                 
(١) F٧٩٩٧KE



 

− ١٧٧ − 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اهللا ": ابن عبد الربكام يقول تفسريه و,  )١( )الصدقة
كان ال يأكل الصدقة وكان يأكل اهلدية, ملا يف اهلدية من تـآلف 
القلوب والدعاء إىل املحبـة واأللفـة, وجـائز عليهـا الثـواب, 

 ملسو هيلع هللا ىلصفرتتفع املِنَّة, وال جيوز ذلك يف الصدقة , وكـان رسـول اهللا 
 .)٢("خرياً منها, فرتتفع املنة  يقبل اهلدية ويثيب عليها

هو إىل التهادي يف القليل والكثري, وكان  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ندب النبي 
لـو دعيـت إىل «: وكان يقـول ,يقبل اهلدية ولو كانت زهيدة ملسو هيلع هللا ىلص

ـراع لقبلـت راع ألجبت; ولو أهدي إيل ذراع أو كُ , )٣( »ذراع أو كُ
,"ويف هذا  , والتـأليفِ  حض منـه ألمتـه عـىل املهـاداة, والصـلةِ

ر شيئوالتَحابِ  د إليه أو يدعى إليه;  اً , وإنام أخرب أنه ال حيقِّ مما هيُ
لئال يمتنع الباعـث مـن املهـاداة الحتقـار املُهـد, وإنـام أشـار 
ن الشاة إىل املبالغة يف قبول القليل من اهلدية, ال إىل  راع وفِرسِ بالكُ

ا ال يفعل ذلك ن ومهاداته; ألن أحدً رسِ   .)٤( "إعطاء الكراع والفِ

                                                 
 (١)אF٤٥١٢KE
 (٢)אאF٦L٧٠KE

F٣EאF٢٥٦٨KE 
F٤EאF٧L٨٨KE 



 

− ١٧٨ − 
 

يـدل عـىل متـام  تهادي بالقليل الذي ليس فيـه كلفـةال إن
ا, فقال يا نساء املسلامت ال حتقرنَّ جارة جلارهتا; «: املحبة وكامهلِ

نَ شاة ر «: , ويف رواية) ١(»ولو فِرسِ هتادوا, فإن اهلدية تذهب وحَ
ـن شـاة , ) ٢(»الصدر, وال حتقرن جـارة جلارهتـا ولـو شـق فِرسِ

احلـض عـىل التهـادي "ويف هذا احلديث  ,والفرسن هو احلافر
واملتاحفة; ولو باليسري; ملا فيه من استجالب املـودة, وإذهـابِ 
الشحناء, واصطفاءِ اجلرية, وملا فيه من التعاونِ عىل أمر العيشة 
ا فإن اهلدية إذا كانـت يسـرية فهـي أدل  املقيمة لإلرماق, وأيضً

طـراح دي الط للمئونـة, وأسـهلُ عـىل املُهـعىل املودة, وأسـق
 .)٣( "التكليف

أن اهلدية من خري العمل عنـد اهللا, وأهنـا  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب النبي 
تق الرقبة, عىل عظم منزلـة  عنـد اهللا,  العتـاقتعدل يف أجرها عِ

ق«: ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال  نيحة ورِ أو منيحـة لـبن  ]أي فضة[ من منح مَ
قاقاً  ; كان له كعدل رقبـة ]يعني الداللة عىل الطريق[ أو هد زُ

  .)٤(»كعِتق رقبة −: ةوقال مر −
                                                 

F١EאF٢٥٦٦E،F١٠٣٠KE 
F٢EאF٢١٣٠KE
F٣EאF٧L٨٥KE
F٤EF١٨١٩٠KE 



 

− ١٧٩ − 
 

وحني أعتقت ميمونة بنت احلارث جارية عندها ; أخربها 
قارهبـا خـري هلـا مـن أأن إهداءها اجلارية إىل بعـض  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
: , تقـول أم املـؤمنني , وهو من فاضل العمـل عنـد اهللا عتاقها

? «: أشعرتَ يا رسول اهللا أين أعتقت وليديت? قال .. أوفعلـتِ
كأما إنك لو أعطيتِه  .) ١( »ا أخوالَك كان أعظمَ ألجرِ
ويف حديث ميمونة أن صلة األقارب أفضلُ ": قال ابن بطال

من العِتق, عىل أن العِتق قد جاء فيه أن اهللا يعتِق بكل عضـو منـه 
از العقبةُ يوم القيامة ا منها من النار, وأن بالعتق جتُ  ) ٢(."عضوً

ها عن أربعـني خصـلة تُـدخل صـاحبَ  ملسو هيلع هللا ىلصأخرب النبي ملا و
أُوالها إهداء عنز إىل من يستفيد من لبنها ثم يردها  جعلاجلنة, 

نيحة العنز, «: ملسو هيلع هللا ىلصإىل صاحبها, فقال  أربعون خصلة; أعالهن مَ
ــا وتصــديقَ  مــا مــن عامــل يعمــل بخصــلة منهــا رجــاء ثواهبِ

  .)٣( »موعودها; إال أدخله اهللا هبا اجلنة
فِي منحة «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  , الصَ حةُ أي الكريمة [نِعم املنيحةُ اللِّقْ

, ويف », والشاة الصفيُّ تغدو بإنـاء, وتـروح بإنـاء]الغزيرة اللبن
                                                 

F١EאF٢٥٩٢E،F٩٩٩KE 
F٢E אF٧L١١١KE 
F٣EאF٢٦٣١KE 
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نيحــة غــدت بصــدقة, وراحــت بصــدقة, «: روايــة مــن مــنح مَ
بوقِها ها وغَ بوحِ أحـدمها أن ", واملنيحة تدور حول معنيـني)١( »صَ

يعطي الرجل صاحبَه صلة فتكونَ له , واآلخر أن يعطيه ناقـة أو 
ها زمناً ثم يردُهاشاة ينتفعُ بحلْبها  برِ   .)٢( "ووَ

عىل إهداء منفعة الفضـول التـي تزيـد  ملسو هيلع هللا ىلصحث النبي كام 
, يقول جـابر  كانـت : عن حاجة صاحبها, ولو كانت أرضاً

نؤاجرهـا بالثلـث والربـع : لرجال منا فضول أرضـني فقـالوا
من كانـت لـه أرض فليزرعهـا أو «: ملسو هيلع هللا ىلصوالنصف, فقال النبي 

ها أخاه; فإن أبى فل  .)٣( »يمسك أرضهليمنحْ
ــل ": قــال املــال عــيل القــاري يف رشحــه ينبغــي أن حيصُ

لإلنسان نفعٌ من ماله, فمـن كانـت لـه أرض فليزرعهـا حتـى 
ل لـه ثـواب, فـإن مل  ل له نفع منها, أو ليعطها أخاه ليحصُ حيصُ
يفعل هذين الشيئني فليمسك أرضه, فهذا توبيخ ملن له مال ومل 

ل له منه نفع  .)٤( "حيصُ

                                                 
F١EאF٢٦٢٩E،F١٠٢٠KE 
F٢E אא،F٥L٢٤٣KE 
F٣EאF٢٣٤١E،F١٥٣٦KE 
F٤EאF٩L٤٣٣KE 
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 »ملـن هـذه?«: إىل أرض هتتـز زرعـاً فقـال ملسو هيلع هللا ىلصرج خملا و
أما إنه لو منحها إياه كان خرياً له «: فقال. اكرتاها فالن: فقالوا

 .)١( »من أن يأخذ عليها أجراً معلوماً 
 إهداء الطعام
, وهذا يشمل الغنـي الطعام ;  إهداءه ملسو هيلع هللا ىلصومما رشع النبي 

والفقري, واإلطعام أوسـع مـن الصـدقة التـي هـي خمصوصـة 
لفقري وذي احلاجة, بينام اإلطعام يكـون للغنـي والفقـري, أي با

مـن أفضـل القربـات التـي هو نوع عام من الصلة والرب, وهو 
أفشـوا « :ىل ربه, فهو باب من أبـواب اجلنـةسلم إيتقرب هبا امل

, ويف »تورثوا اجلنان ;وارضبوا اهلام ,وأطعموا الطعام ,السالم
تـر ظهورهـا مـن  ,اً إن يف اجلنة غرف«: ملسو هيلع هللا ىلصحديث آخر يقول 

ملـن هـي يـا  :فقام أعرايب فقال ,»وبطوهنا من ظهورها ,بطوهنا
 ,وأطعـم الطعـام ,ملن أطـاب الكـالم«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ?رسول اهللا

 .)٢(»وصىل هللا بالليل والناس نيام ,وأدام الصيام
ُ اليهـود عبـدُ اهللا بـن  وملا أتى النبي  ربْ املدينةَ املنورة أتاه حَ

النـاس ألنظـر إليـه, فلـام اسـتثبتُ وجـه  فجئت يف: سالم يقول
                                                 

F١EאF٢٦٣٤KE 
F٢EאF١٩٨٤E،F١٣٤٠KE 



 

− ١٨٢ − 
 

ه ليس بوجـه كـذاب, وكـان أول  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  عرفت أن وجهَ
أهيا الناس, أفشوا السالم, وأطعمـوا «: أن قال ملسو هيلع هللا ىلصيشء تكلم به 

 .)١(» تدخلوا اجلنة بسالم ;الطعام, وصلّوا والناس نيام
مـا اإلسـالم ? : عمرو بن عبسـةملا سأله  ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي بل 

حـدامها إطعـام إ ,بـذكر خصـلتني عظيمتـني ملسو هيلع هللا ىلصي أجابه النبـ
 .(٢) »لني الكالم وإطعام الطعام«:  ملسو هيلع هللا ىلص قالالطعام, فقد 

يـا رسـول اهللا أي العمـل أفضـل? : رجل فقال ملسو هيلع هللا ىلصوأتاه 
 ,»إيامن باهللا وتصديق وجهاد يف سبيل اهللا وحج مـربور«: فقال

فلـني الكـالم «: ملسو هيلع هللا ىلصأكثرتَ يا رسول اهللا? فقـال  :قال الرجلف
سن خلقوبذل الط امح وحُ  .)٣(»عام وسَ
علمني عمالً يـدخلني : قال  ملسو هيلع هللا ىلصجاء أعرايب إىل النبي ملا و

رتَ اخلطبـة لقـد أعرضـتَ ـلئن كنت أقصـ«: ملسو هيلع هللا ىلص اجلنة? فقال
الوكـوف, : واملنحـة .. وفـك الرقبـة  ,أعتـق النسـمة ,املسألة

                                                 
F١EאF٢٤٨٥Eא،F١٢٣٤Eא،

F٢٣٢٧٢Eאא،F١٠٩٧KE 
F٢EF١٨٩٤٢E،אאא

F٥٥١KE 
F٣EF١٧٣٨٥Eא،?W،

K?אאF١L٦٨KE 
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والفيء عىل ذي الرحم الظامل, فإن مل تطق ذلك فأطعم اجلـائع, 
ر باملعروف, وانهَ عن املنكـر, فـإن مل تطـق واسق الظمآن, وأْ  مُ

 .)١(»فكف لسانك إال من خري
 أي اإلسالم خري? : ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ رجل سأل ويف مرة أخر

له هذه اخلصلة الفاضلة من خصال اخلري  ملسو هيلع هللا ىلصذكر النبي ف
تطعم الطعام, وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن مل «: قالو

واستجالب قلوب احلض عىل املواساة, "هذا , ويف )٢( »تعرف
الناس بإطعام الطعام وبذل السالم, ألنه ليس شىء أجلب 
للمحبة وأثبت للمودة منهام, وقد مدح اهللا املطعم للطعام, 

رياً  ﴿: فقال أَسِ تِيامً وَ يَ كِيناً وَ سْ بِّهِ مِ ىلَ حُ امَ عَ ونَ الطَّعَ مُ يُطْعِ  ﴾وَ
: , ثم ذكر اهللا جزيل ما أثاهبم عليه, فقال) ٨: اإلنسان(
م ﴿ اهُ زَ جَ ا وَ ورً ُ رسُ ةً وَ َ مْ نَرضْ اهُ قَّ لَ مِ وَ يَوْ لِكَ الْ َّ ذَ مُ اهللاَُّ رشَ اهُ قَ وَ فَ

ا يرً رِ حَ نَّةً وَ وا جَ ُ ربَ  .)٣( ")١٢ −١١: اإلنسان( ﴾بِامَ صَ

                                                 
F١ E  א  ،א   א 

אF٣٣٨٤KE 
F٢EאF١٢E،F٣٩KE 
F٣EאF١L٦٣KE 
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رشب الصــحابة ريض اهللا عــنهم معنــى اإلطعــام ـلقــد تــ
اجلميل, فسبقوا إليه وأكثروا منه حتى الم بعضهم بعضـاً مـن 

ذات يوم لقي عمر بن اخلطاب صـهيباً الرومـي, نه, فاإلكثار م
فقـال ! أي رجل أنـت ; لـوال خصـال ثـالث فيـك: فقال له 
 وما هن?: صهيب

اكتنيت وليس لك ولد, وانتميت إىل العرب وأنت : فقال
 .من الروم, وفيك رسف يف الطعام 

اكتنيـت ومل يولـد لـك ; فـإن : أما قولـك : فقال صهيب 
 .ا حييىكناين أب ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

إىل العـرب ولسـت مـنهم, وأنـت  انتميـتَ : وأما قولك 
رجل من الروم ; فإين رجل من النمر بن قاسط, فسبَتني الروم 

 .من املوصل بعد إذ أنا غالم عرفتُ نسبي
رسف يف الطعام ; فإين سمعت رسـول  فيكَ : وأما قولك 

, فـذلك الـذي »خيـاركم مـن أطعـم الطعـام«: يقول  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
 .)١( أن أطعم الطعامحيملني عىل 

                                                 
F١EF٢٣٤١١Eאאא،

F٤٤KE 
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ويزداد فضل هذه العبادة حـني يكـون اإلطعـام للفقـراء 
واملساكني, فهم أحوج إىل الطعمة من غريهم, ومن أول ذلـك 

: عـن هـؤالء ملسو هيلع هللا ىلصإطعام السائقني واخلدم يف البيوت , فقد قال 
ــولُكم « ــوانَكم خَ ــدمُكم[إن إخ ــت ]أي خ ــم اهللا حت , جعله

طعمه مما يأكـل, وليلبسـه أيديكم, فمن كان أخوه حتت يده فلي
مما يلبس, وال تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم مـا يغلـبهم 

 .)١( »فأعينوهم
امسـح «: يشكو قسوة قلبه فقال ملسو هيلع هللا ىلصوجاء رجل إىل النبي 

 .)٢( »رأس اليتيم, وأطعم املسكني
 : يف إهداء الكافر ملسو هيلع هللا ىلصهدي النبي 

بري ن هلا كفإمن مفاتيح القلوب,  اً مفتاحوإذا كانت اهلدية 
تصـافحوا «: ملسو هيلع هللا ىلصأثر يف استالل الشحناء والعـداوة, فقـد قـال 
ثبـت "قد , و)٣( »يَذهبُ الغِل, وهتادوا حتابوا, وتَذهبُ الشحناء

كان يقبل اهلدية, وفيه األسوة احلسنة, ومن فضل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

                                                 
F١EאF٢٥٤٥KE 
F٢EF٧٨٩١KE 
F٣EאF١٦٨٥KE 
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أهنــا تزيــل حــزازاتِ النفــوس,  −مــع اتبــاع الســنة  −اهلديــة 
 .)١( "ة يف اللقاء واجللوسوتُكسب املهدي واملهد إليه رنَّ 

وألجل ذلك فإن اهلدية تسن للرب والفاجر, بل والكـافر,  
, فقد أهد النبـي  وقبـل هـدايا  ملسو هيلع هللا ىلصسواء أكان حمارباً أم مساملاً

 ملسو هيلع هللا ىلصر أهـد لـه ـأن كسـ املرشكني, ومن ذلك قول عـيل 
 .(٢) فقبِل, وأن امللوك أهدوا إليه فقبل منهم

لة , فقد أهداه بغلة بيضاء هديةَ أُكيدر ملكِ  ملسو هيلع هللا ىلصكام قبِل  أيْ
 .)٣(وكساه برداً 

بـل   وأهد إليه املقوقس بغلة, وقيل قدحاً من زجاج, فقِ
 .)٤( هديته ملسو هيلع هللا ىلص

وجيـوز قبـول هديـة الكفـار مـن أهـل ": قال ابن قدامـة
 .)٥( "قبِل هدية املقوقس صاحب مرص ملسو هيلع هللا ىلصاحلرب, ألن النبي 

                                                 
F١EאאF١٣L١٩٩KE
F٢EאF١٥٧٦E،F٧٤٩KE 
F٣E אF١٤٨٢KE 
F٤EאאF١٤٨٢E،F٧٤٩KE
F٥EאF٩L٢٦٢EאWא،אאF٢L٥٩٠KE 
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ريَ يف اليمن إىل رسول  اهللا وكذلك أهد ذي يزن ملك محِ
لة أخذها بثالثة وثالثني بعرياً , فقبلها  ملسو هيلع هللا ىلص ويف مقابلها ) ١( ملسو هيلع هللا ىلصحُ

لـة ببضـعةٍ وعشـ ملسو هيلع هللا ىلصكافأه النبي  رين ـعىل هديته, فاشـرت حُ
, فأهداها إىل ذي يزن يف اليمن  .)٢( قَلوصاً

متر عجوة إىل أيب سـفيان , وهـو بمكـة  ملسو هيلع هللا ىلصكام أهد النبي 
فأهد ,  .)٣( إليه أبو سفيان قبل أن يسلم, وكتب إليه يستهديه أُدماً

ــةً ثمينــة,  عمــر بــن اخلطــاب  ملسو هيلع هللا ىلصوأهــد النبــيُّ  لّ حُ
ويف هـذا , )٤( إىل أخيه بمكة كان يومئذ مرشكاً  فأهداها عمر 

وجـواز , واإلحسان إليهم, دليل جلواز صلة األقارب الكفار"
 .)٥( "اهلدية إىل الكفار

ا وهي مرشكة عىل ابنتهـ ,وملا قدمت قتيلةُ ابنةُ عبد العز
بابٍ وأقطٍ وسـمن, أسامءَ ابنةِ أيب أبـت أسـامء أن  بكر هبدايا ضِ

,  ملسو هيلع هللا ىلصتقبل هدية أمها وأن تدخلها بيتها, فسألت عائشـةُ النبـي 
مْ يفِ  ﴿: فأنزل اهللا عز وجل ـاتِلُوكُ قَ ْ يُ ينَ ملَ ذِ نِ الَّ مُ اهللاَُّ عَ اكُ نْهَ الَ يَ

                                                 
F١EאF٤٠٣٤KE 
F٢EאF٤٠٣٥KE 
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 ُّ مْ أَن تَربَ كُ ارِ م مِّن دِيَ وكُ جُ ْرِ ْ خيُ ملَ ينِ وَ مْ إِنَّ الدِّ ـيْهِ طُوا إِلَ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ
طِنيَ  سِ ِبُّ املُْقْ فأمرها أن تقبـل هـديتها, , )٨: املمتحنة( ﴾اهللاََّ حيُ
  .)١( وأن تدخلها بيتها

 واذبحـملا هله ألعبد اهللا بن عمرو  قالهذا املعنى جل وأل
أهديتم جلارنا اليهودي? أهديتم جلارنا اليهودي? فإين : له شاة

ما زال جربيل يوصـيني باجلـار «: يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهللا سمعت رسول 
 .)٢( »حتى ظننت أنه سيورثه

ل النبـيُّ  رشكني مـن أهـل ـهـدايا بعـض املـ ملسو هيلع هللا ىلصوكام قبـِ
, ; حني رأ ما يسـتوجب ردهـاالكتاب; فإنه رد هدايا غريهم

ــول ــنُ محــار: يق ــاض ب ي ــي : عِ ــال ملسو هيلع هللا ىلصأهــديت للنب ــة فق : ناق
يـت عـن زبْـد إين هنُ «: ملسو هيلع هللا ىلصفقـال النبـي . ال: فقلتُ  »أسلمتَ «

 .أي هداياهم وعطاياهم )٣(»ركنيـاملش
ممن طمع يف إسالمه وتأليفـه  ملسو هيلع هللا ىلصقبِل النبيُّ ": قال النووي

ملصلحةٍ يرجوها للمسلمني, وكافأ بعضهم, وردَّ هديـةَ مـن مل 

                                                 
F١EF١٥٦٧٩KE 
F٢EאF٦٠١٥E،F٢٦٢٤KE 
F٣EאF٣٠٥٧EK 
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بوهلا مصلحة, ألن اهلدية توجب  يطمعْ يف إسالمه ومل يكن يف قَ
 .. املحبة واملودة 

ن هدايا املرشكني ما علـم  ملسو هيلع هللا ىلصبي إنام رد الن: قال الطربي مِ
 .. أنه أُهدي له يف خاصة نفسه 

هدايا كفار أهل الكتاب  ملسو هيلع هللا ىلصإنام قبل النبي : .. قال القايض
ممن كان عىل النرصانية , كاملقوقس وملوك الشام, فال معارضة 

, وقـد أبـيح لنـا »ركنيـال يقبلُ زبْد املشـ«:  ملسو هيلع هللا ىلصبينه وبني قوله 
ركني عبــدة ـم بخــالف املشــذبــائح أهــل الكتــاب ومنــاكحته

 .)١( »األوثان
 : نهي عنهااهلدايا امل

هلـدايا التـي وهـي ا بقي أن ننبه عىل نوع آخر من اهلـدايا,
ملا فيها من التعدي عـىل أو هنى عنها  ملسو هيلع هللا ىلص حرمها األسوة احلسنة

 .حقوق اآلخرين أو اإلرضار هبم

هديـةُ بعـض األبنـاء دون  نهي عنهاوأول أنواع اهلدايا امل 
هم بش بعض, وإن كان  ايء من املال دون إخواهنم, فهذـوإيثارُ

نوعاً من التحبب لالبـن املهـد إليـه; إال أن فيـه جتافيـاً عـن 

                                                 
F١EאF١٢L١١٤KE 
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يف  ملسو هيلع هللا ىلصهنـى عنهـا إخوانه وإرضاراً هبم, لذا فمثل هـذه اهلديـة 
 أن أبـاه أعطـاه, وفيهـا النعامن بن بشـري ريض اهللا عـنهام قصة 
طية مرة بنـتُ رواحـةأمه فقالت  ,عَ ال أرىض حتـى تُشـهد  :عَ

إين أعطيـت : فقـال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسـولَ بشري , فأتى ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
تني أن أُشهدك يا رسول  ابني من عمرةَ بنتِ رواحة عطية, فأمرَ

ك مثلَ هذا? أعطيتَ «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال . اهللا : قـال. ال: قال »سائر ولدِ
فرجـع فـردَّ : , قال الـنعامن»فاتقوا اهللا, واعدلوا بني أوالدكم«

 .عطيته
; فـإين ال أشـهد «: قال ملسو هيلع هللا ىلصرواية أنه  ويف فـال تشـهدين إذاً
ور  . »عىل جَ

 »أيرسك أن يكونوا إليك يف الـرب سـواء?«: ويف رواية قال
 .أي ال تفعل ) ١(»فال إذاً «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال . بىل: قال

وقد حفظ النعامن بن بشري هذا الدرس النبوي اجلميـل يف 
 ملسو هيلع هللا ىلصة النبـي العدل بني األبناء يف اهلدايا, فكان خيطب بعـد وفـا

اعدلوا بني أبنائكم, اعـدلوا بـني «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : فيقول
الندب إىل التـأليفِ بـني "ويف احلديث من الفوائد , )٢( »أبنائكم

                                                 
F١EאF٢٥٧٨،٢٦٥٠E،F١٦٢٣KE 
F٢ E  א F٢٦٨٧E  א  ،F٣٥٤٤E  ،
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خوة وتركِ ما يوقع بينهم الشحناء, ويورثُ العقـوق لآلبـاء اإل
وفيه جواز امليل إىل بعض األوالد والزوجات دون بعـض, . ..

 .)١( "ليس باختياريألن هذا أمر قلبي, و
وعىل هذا اهلدي النبوي يف التسوية بني األبنـاء يف العطيـة 

بستاناً  ملسو هيلع هللا ىلص, فقد أهد ابنتَه عائشةَ زوجَ النبي  سار الصديق 
واهللا يا بنيـة, مـا مـن النـاس أحـد : له, فلام حرضته الوفاة قال

, وال أعز عيل فقراً بعدي منك, وإين  أحب إيل غنىً بعدي منكِ
لْ  تيـه واحتزتيـه كنت نحَ ددْ , فلو كنت جَ قاً تُك جادَ عِرشين وسْ

كان لك, وإنام هو اليومَ مالُ وارث, وإنام مها أخواك وأختـاك, 
 .فاقتسموه عىل كتاب اهللا

يا أبت, : قالت عائشة الصديقة الزاهدة مطيبة خلاطر أبيها 
  .)٢( واهللا لو كان كذا وكذا لرتكته

نالـه املوظفـون مـن هـدايا ومن اهلدايا املحرمة أيضاً ما ي  
بعضِ املتعاملني معهم أو املراجعني هلم, فهـذه اهلـدايا ليسـت 

أجراً عىل عملهم, وإنـام هـي يف حقهـم بمثابـة الرشـوة التـي  
                                                 

F١ Eא   F١٤٣٨Eא א  א ،
F٦L١٧٠EK

F٢E אF١٤٧٤KE 
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ـ , وقـد قـال النبـي يأكلها صاحبها سُ هـدايا العـامل «:  ملسو هيلع هللا ىلصحتاً
 .)١( »غلول

  رعم ونقل الطرباين عن ابن عباس أن رجالً أهد إىل
الرجل وهو زور, ثم أتاه بعد مدة ومعه خصم له, فقال فخذَ جَ 

يـا أمـري املـؤمنني, اقـض يل قضـاء : يريد تذكري اخلليفة هبديته
ذ من اجلَزور ; كام يُفصل الفخِ  .فصالً

اهللا أكرب, اكتبوا : (وقال ,بيده عىل فخذه فرضب عمر  
  .)٢( )هدايا العامل غلول: إىل اآلفاق
بيَّة ابن ا ملسو هيلع هللا ىلصاستعمل النبي  وحني  عىل الصـدقةاألزدي ألُتَ

 . هذا لكم, وهذا أهدي يل: قالف ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي قدم 
فهـال جلـس يف بيـت أبيـه أو «: قالو ,مقالته ملسو هيلع هللا ىلصكره النبي ف

د له أم ال والذي نفيس بيده ال يأخذ أحد منه . بيت أمه, فينظر هيُ
غ , شيئاً إال جاء به يوم القيامة حيمله عىل رقبته, إن كان بعرياً له رُ اءٌ

ر وار, أو شاةَ تيعَ فـرة  ملسو هيلع هللا ىلص, ثم رفع »أو بقرةً هلا خُ بيده حتى رأينـا عُ
  .)٣( »اللهم هل بلغت? اللهم هل بلغت? اللهم هل بلغت?«: إبطيه
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يلحق هبدية العامل اهلدية ملن له دين ممن ": ل ابن بطال قا
عليه الدين , ولكن له أن حياسب بذلك من دينه, وفيـه إبطـال 

هبا مـن يأخـذ املـال إىل حمابـاة املـأخوذ منـه كل طريق يتوصل 
 ."واالنفراد باملأخوذ 

هال جلس يف «يؤخذ من قوله " فنبه عىل أنه ابن املنري وأما
جواز قبول اهلدية ممن كان هياديه قبل ذلك, كذا  »بيت أبيه وأمه

  .)١( "عىل العادة −إذا مل يزد  −قال , وال خيفى أن حمل ذلك 
معاذَ بـنَ جبـل أرسـل إليـه بعـد  ملسو هيلع هللا ىلص وملا بعثَ رسول اهللا
أتدري مل بعثتُ إليك? ال تصـيبن «: خروجه, فرجع إليه, فقال

شيئاً بغري إذين; فإنه غلول, ومن يغلل يأت بام غل يوم القيامة, 
  .)٢( »هلذا دعوتك, فامض لعملك

رفض هدايا العامل وكان إمام العدل عمر بن عبد العزيز ي
هدية, وهي اليوم  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا كانت اهلدية يف زمن ": قولوي

 ."رشوة
ومن اهلدايا املحرمة أيضاً أن يأخذ املرء هدية ممن قىض لـه 
بعض أموره وحوائجه, كمن شفع بشفاعة أو توسط بأمر مـن 
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اخلري, فمثل هذا من املعروف, وينبغي أن يكون قربـة وعمـالً 
 ملسو هيلع هللا ىلصخالصاً لوجه اهللا جمرداً من طمع الدنيا; لـذلك فـإن النبـي 

الشافع وصاحب املعروف من أخذ يشء من األجرة عليه  حيذر
من شفع ألخيه بشـفاعة فأهـد لـه هديـة «: يف الدنيا, فيقول

وذلـك , ) ١( »عليها; فقبلها, فقد أتى باباً عظيامً من أبـواب الربـا
ألن الشفاعة احلسنة مندوب إليها, وقد تكون واجبة , فأخـذ "

  .)٢( " يضيع احلالل اهلدية عليها يضيع أجرها, كام أن الربا

وأيضاً فإن من اهلدايا التي ترد وال تقبل , اهلدايا التي حيرم 
أو ثـوبَ حريـر أو كأن هتد لرجل ساعةً ذهبيـة  ,االنتفاع هبا

, حني كان حمرمـاً  ملسو هيلع هللا ىلصذلك, وقد صنعه النبي  كأسَ مخر وأمثال
ثامة  , وأهداه إليه, فرده  فصاد له الصعب بن جَ محاراً وحشياً

قال ] أي من احلزن لرد هديته[, فلام رأ ما يف وجهه  ملسو هيلع هللا ىلصعليه 
م«: ملسو هيلع هللا ىلص رُ  .»أما إنا مل نرده عليك, إال أنا حُ

بـنيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوأما حديث الصعب فإن النبـي ": قال ابن حجر
, واملحرم ال يأكل ما  ماً العلة يف عدم قبوله هديته لكونه كان حمرِ
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يد ألجله; واستنبط منه املهلَب ردَّ هدية من كان ما له حراماً صِ
رف بالظلم  .)١( "أو عُ

 
ُ
 : هدي على هديتهمكافأة امل

 يرشدنا إىل مكافأةقبول اهلدية ; فإنه  ملسو هيلع هللا ىلصوكام يعلمنا النبي 
سدهيا هبدية مثلِها, وخاصة يف اهلدايا التي جر العـرف بـني  مُ
الناس عىل مكافأهتا وتبادهلا يف املناسبات االجتامعيـة, كهـدايا 

ام , فقد تعارف الناس عـىل أن التهنئة بالزواج والوالد ة وأمثاهلِ
ة, تقول عائشة ريض  مثل هذه اهلدايا تُكافئ يف مناسباتٍ مشاهبِ

 . )٢( )يقبل اهلدية, ويثيب عليها ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا : (اهللا عنها
فهدية للمكافأة, وهدية : اهلدية عىل رضبني": قال املهلَب

ـوار, فـام كـان للمكافـأة; كـان عـىل سـبي لِ البيـعِ للصلة واجلِ
ه, ففيه العِوَض, وجيرب املُهد إليه عىل سبيل العـوض,  وطريقِ
وما كان هللا أو للصلة; فال يلزم عليـه مكافـأة, وإن فعـل فقـد 

 .)٣( "أحسن
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ومن هذا النوع من اهلدايا ما جاء يف قصـة أعـرايب وهـب 
: , ثـم سـألهملسو هيلع هللا ىلصهدية رجاء املكآفـأة, فأثابـه عليهـا  ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

»? يزيده يف مكافأة هديتـه حتـى  ملسو هيلع هللا ىلصزال  فام. ال: قال »رضيتَ
ِـب «: وقد استثقل هديته ملسو هيلع هللا ىلصقال فريض,  لقد مهمـتُ أن ال أهتَّ

بة إال من قُريش بعـض , وقد اسـتدل )١( »أو أنصاري أو ثقفي هِ
وجوب الثواب عىل اهلدية إذا أَطلق "املالكية هبذا احلديث عىل 

, الواهب, وكـان ممـن يطلُـب مثلُـه الثـواب, كـالفقري للغنـي
, ملسو هيلع هللا ىلصبخالف ما هيبه األعىل لألدنى, ووجه الداللة منه مواظبته 

ومن حيث املعنى أن الـذي أهـد قصـد أن يُعطـى أكثـرَ ممـا 
 .)٢( "أهد, فال أقلَ أن يعوض بنظري هديته

مـن سـألكم «: ة اهلدية بقولهأعىل مبدأ مكاف ملسو هيلع هللا ىلصوقد أكد 
باهللا فأعطوه, ومن دعاكم فأجيبوه, ومن أهد لكم فكـافئوه; 

   .)٣( »فإن مل جتدوا ما تكافئوه فادعوا له
ال ريــب أن اهلديــة املــربورة هــي اهلديــة التــي يــدفعها و

املهدي, ال ليقابَل من الناس بمثلِها, بل اهلدية التي يرجو ثواهبا 

                                                 
F١E F٢٦٨٢KE 
F٢EאF٦L٧٣KE 
F٣E F٥٣٤٢KE 



 

− ١٩٧ − 
 

ن مثل ما كان هيديـه  : , يقـول جـابر ملسو هيلع هللا ىلصمن اهللا فحسب, أي مِ
, فج ملسو هيلع هللا ىلصكنا مع رسول اهللا  عـل يل يف سفر, فاشرت منـي بعـرياً

م املدينة, فلام قدمت أتيته بالبعري, فدفعته إليـه,  ظهره حتى أقدُ
 .وأمر يل بالثمن

قد بدا : قد حلقني فقلت ملسو هيلع هللا ىلصثم انرصفت; فإذا رسول اهللا  
,قال فلـام أتيتـه دفـع إيل ]أي غري رأيه يف مسألة رشاء البعري[له 

 .»هو لك«: البعري وقال
ه, فجعـل فمررت برجل مـن اليهـود فأخربتُـ: قال جابر
اشرت منك البعري ودفع إليك الثمن ووهبـه : يعجب , ويقول

  .)١( نعم: فقلت! لك?
 .لكن أي عجب, إهنا أخالق نبي أدبه ربه فأحسن تأديبه

 
***  
 
 
 

                                                 
F١EF١٣٨٣٩KE 
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 آداب املداينة: املبحث الرابع 

ما زال الناس حيتاج بعضهم إىل بعض, فيستدين املحتـاج 
بعـد حـني , فتُفـرج  ي حاجتـه, ويـرده إليـهـمن أخيه ما يقض

ه أخوه الذي أدانه فرحته وينال األجر من ربه  .كربته, ويشاركُ
لالبتالء, فكلٌ فيها  اً وقد جعل اهللا عز وجل هذه الدنيا دار

مبتىل, فالبعض يبتليه اهللا بالعوز واحلاجة والضـنْك, وآخـرون 
نَ  ﴿يبتليهم اهللا بالرخاء والسعة  تِ وَ ةُ املَْـوْ ائِقَ سٍ ذَ لُّ نَفْ م كُ بْلُـوكُ

ونَ  عُ جَ رْ يْنَا تُ إِلَ ِ فِتْنَةً وَ َريْ اخلْ ِّ وَ  ).٣٥: األنبياء( ﴾ بِالرشَّ
فأما أولئـك الـذين ابـتالهم اهللا بـاخلري, فوسـع علـيهم  

أرزاقهم, وجعل حاجاتِ الناس إليهم, فيلزمهم شـكر املـنعمِ 
تبارك وتعاىل باإلحسان إىل عبيده, وبـذلِ الفضـلِ هلـم, ومنـه 

جني منهمُ القرضَ احلسن, ففـي الصـحيحني أن إقراض املحتا
املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يُسـلمه, «: قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

كـان اهللا يف حاجتـه, ومـن سـعى يف  ;ومن كان يف حاجة أخيه
ربة ;قضاء حاجة أخيه  ;قىض اهللا حاجاته, ومن فرج عن أخيه كُ

ب يوم القيامة ربة من كرَ  .)١( »فرج اهللا عنه هبا كُ
                                                 

(١) אF٢٤٤٢E،F٢٥٨٠KE
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وعونـه يف قضـاء  أمتَّه يف إقراض املعرس ملسو هيلع هللا ىلصغَّب النبي ور
أجـر معـادالً اإلقـراض  تكـرر, فأخربهم أن اهللا جعل حاجته

يعود إىل صـاحبه, يقـول  ;مسرتداملقرض ال املالصدقة, مع أن 
ما من مسلم يقرض مسلامً قرضاً مرتني إال كان كصـدقةٍ «: ملسو هيلع هللا ىلص

 .) ١( »مرة 
متوعد من اهللا ملنعه واملمتنع عن إقراض الناس بغري سبب 

ه , ففي احلديث ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم «: الفضلَ عمن حيتاجُ
ورجل منع فضـل مـاء, «فذكر منهم  ,»القيامة وال ينظر إليهم 

اليوم أمنعك فضيل كـام منعـتَ فضـلَ مـا مل تعمـل : فيقول اهللا
ـلِّنيَ  ﴿: , وهذا مصداق قول اهللا تعاىل)٢( »يداك صَ لْمُ ـلٌ لِّ يْ وَ  فَ

ونَ  ـاهُ ِمْ سَ هتِ ـالَ ـن صَ ـمْ عَ ينَ هُ ذِ ونَ  الَّ اؤُ ـرَ ـمْ يُ ينَ هُ ـذِ  الَّ
ونَ  ونَ املَْاعُ نَعُ مْ يَ  ). ٦−٤: املاعون( ﴾ وَ

ين  واألصل يف اإلنسان أن ال يستدين إال حلاجة, ألن الـدَّ
أمانة ثقيلة ومسئولية كبرية, فعن أيب موسى األشعري أن النبي 

 أن يلقـاه هبـا عبـد بعـد إن أعظم الـذنوب عنـد اهللا«: قال ملسو هيلع هللا ىلص
أن يموت رجلٌ وعليه ديـن ال يـدع لـه : الكبائر التي هنى عنها

                                                 
(١) אF٢٤٣٠KE
(٢) אF٢٣٦٩KE
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اإلقـراض ذنبـاً ; لتعلقـه بحقـوق  ملسو هيلع هللا ىلصفسمى النبـي , )١( »قضاء
حقـوق اهللا واملطالبـة; بيـنام  عىل املشـاحةالتي مبناها اآلدميني 

 .واملساحمة مبناها عىل املساهلة
يْ  ن عنـدما هيُـم باسـتدانة وتبدأ مسؤولية اإلنسان عن الـدَّ

أموال الناس, فإن كان عازماً عىل أدائها أعانـه اهللا عـىل ذلـك, 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أد اهللا عنه, ومن «: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

ما من عبد كانت «: , ويف رواية)٢( »أخذها يريد إتالفها أتلفه اهللا
 . )٣( »له نية يف أداء دينه إال كان له من اهللا عون

ال صـدقة إال عـن ": البخاري هذا احلديث بقوله وعنون
ظهر غنى ومن تصدق وهو حمتاج أو أهله حمتاج أو عليـه ديـن 

وهو رد عليه  ,فالدين أحق أن يقىض من الصدقة والعتق واهلبة
احلض عىل ترك اسـتئكال ": ومعناه, "ليس له أن يتلف أموال 

.. .املداينةأموال الناس والتنزهُ عنها, وحسن التأدية إليهم عند 
الثواب قد يكون من جنس احلسنة, وأن العقوبة قد تكون ] و[

                                                 
(١) אF٢٩٠١KE
(٢) אF٢٣٨٧KE
(٣) F٢٤١٥٨KE
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من جنس الذنوب, ألنه جعل مكانَ أداء اإلنسان أداءَ اهللا عنه, 
 .)١("ومكان إتالفِه إتالفَ اهللا له

يسـتعني بـاهللا  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي وخطورة شأنه ولثِقَل أمر الدين 
كـان يـدعو هبـؤالء  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا بنِ عمرو أن رسول اهللا  عليه, عن عبد

العـدو  مـن غلبـة الـدين وغلبـةاللهم إين أعـوذ بـك «: الكلامت
 .)٢( »وشامتة األعداء

املسـجد فـإذا هـو برجـل مـن  ملسو هيلع هللا ىلصوذات يوم دخل النبي 
يـا أبـا أمامـة, مـا يل أراك «: األنصار يقال له أبـو أمامـة فقـال

مهوم : فقال أبو أمامة» جالساً يف املسجد يف غري وقت الصالة?
أفـال أعلمـك كالمـاً إذا «: قـال. ي, وديون يا رسول اهللالزمتن

: فقال. »أنت قلتَه أذهبَ اهللا عز وجل مهك وقىض عنك دينك
 .بىل يا رسول اهللا

اللهم إين أعوذ : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 
ن, وأعوذ بك من العجز والكسـل, وأعـوذ  بك من اهلم واحلزَ

                                                 
(١)אF٦L٥١٣KE
 (٢)אF٥٤٨٧E،F٦٥٨١Eא،

F١٥٥٥EK
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 غلبـة الـدين وقهـربك من اجلبن والبخـل, وأعـوذ بـك مـن 
 .»الرجال

ففعلتُ ذلك, فأذهب اهللا عز وجـل مهـي, : قال أبو أمامة
 .)١(وقىض عني ديني

 ملسو هيلع هللا ىلصوحتى يستشعر الصحابة عِظم شأن الدين فإن النبـي 
عـن  ملسو هيلع هللا ىلصصنع أمامهم أمراً يثري عجبهم واهتاممهم, لقد امتنـع 

الصالة عىل بعض أصحابه حني مات وعليه دَين, بل كـان إذا 
م إل ـديناً أم ال , قُدِّ يه ميت مل يصل عليه حتـى يسـألَ إن كـان مَ

فـأيت  ملسو هيلع هللا ىلصكنا جلوسـاً عنـد النبـي :  يقول سلمة بن األكوع 
هـل تـرك «: يا رسـول اهللا صـلِ عليهـا, قـال: بجنازة, فقالوا

? . ثالثـة دنـانري: قالوا» فهل عليه دين?«: ال, قال: قالوا» شيئاً
 .»صلوا عىل صاحبكم«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

صل عليه يا رسول اهللا وعيلَّ دينُه, فصـىل : ادةفقال أبو قت
 .)٢(عليه

                                                 
(١) אF١٣٣٠KE
(٢) אF٢٢٩١KE



 

− ٢٠٣ − 
 

جابر أن رسـولَ اهللا كـان إذا  للحديث من طريقويف رواية 
ما صنعتِ الدنانري? حتى كان آخر ذلك أن «: لقي أبا قتادة يقول

ه: قد قضيتُها يا رسول اهللا, قال: قال  .)١( »اآلن بردت عليه جلدُ
فإنـه ال  ;ومنزلتِه عند اهللاوبالئه والشهيد رغم عِظم قدره 

ر له دينَه,  غفِ ! يـا رسـول اهللا:فقـال ملسو هيلع هللا ىلصفقد سأل رجل النبـي يَ
ر عني خطاياي? فقـال عليـه  أرأيت إن قتلتُ يف سبيل اهللا أتكفَّ

نعم, وأنت صابرٌ حمتسب, مقبلٌ غريُ مدبر; «: الصالة والسالم
ين  .)٢( »إال الدَّ

غفـر اهللا ي«: ويف حديث آخر قال عليـه الصـالة والسـالم
 .)٣( »ينللشهيد كل ذنب إال الدَ 

: راحتـه عـىل جبهتـه, وقـال ملسو هيلع هللا ىلصوذات يوم وضع النبـي 
فســكت الصــحابة » مــاذا نــزل مــن التشــديد?! ســبحان اهللا«

 .وفزعوا
مـا هـذا التشـديد الـذي ! يا رسـول اهللا: ثم يف الغد قالوا

ي بيده, لو أن رجـالً قُتـل يف سـبيل ـوالذي نفس«: نزل? فقال
, ثم قُتل وعليه دين مـا دخـل ى, ثم قُتل, ثم أحيىأُحياهللا, ثم 

                                                 
(١) F١٤١٢٧Eא،אF٦L٧٥KE
(٢) F١٨٨٥KE
(٣) F١٨٨٦KE
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, فالدين حيجب الشهيد عىل بـاب )١( »عنه دينُه اجلنة حتى يُقىض
 .اجلنة حتى يُقىض عنه دينه

سعة من املـال; تـوىل سـداد ديـون  ملسو هيلع هللا ىلصحني وجد النبي و
عىل براءة ذمتهم وسالمة  ملسو هيلع هللا ىلصاملتوفني من الصحابة; حرصاً منه 

من محل مـن أمتـي دينـاً ثـم جهـد يف «: عاقبتهم , فكان يقول
أنـا أوىل «: يقـولو )٢(»فأنا وليـه ;قضائه ثم مات قبل أن يقضيه

ينـاً فعـيل  باملؤمنني من أنفسهم, فمن تويف من املؤمنني فـرتك دَ
 .)٣( »قضاؤه, ومن ترك ماالً فلورثته

كان يقضيه من مـال مصـالح  ملسو هيلع هللا ىلصإنه : قيل ": قال النووي
ومعنــى هــذا ..  الص مــال نفســهمــن خــ: املســلمني , وقيــل 

أنــا قــائم بمصــاحلكم يف حيــاة : قــال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبــي : احلــديث
أحدكم وموته, وأنا وليه يف احلالني, فإن كان عليه دين قضـيته 
من عندي إن مل خيلف وفاء, وإن كان له مال فهو لورثته ال آخذ 
, وإن خلف عياالً حمتاجني ضائعني فليـأتوا إيل, فعـيل  منه شيئاً

 .)٤( "هم ومؤنتهمنفقت

                                                 
(١) אF٤٦٨٤E،F٢١٩٨٧KE
(٢) F٢٥٢١١EK
(٣) אF٢٢٩٧E،F١٦١٩KE
(٤) אF١١L٦١KE
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أصحابه وأمته من بعده إىل طريقـة حتفـظ  ملسو هيلع هللا ىلصويرشد النبي 
حقوق الناس عن الضياع وتعني املَدين عىل سداد دينه, أال وهي 
 كتابة الوصية التي يبني فيها املدين احلقوق املتعلقة برقبته, لتؤد

ما حق امرئ مسلم لـه «: ملسو هيلع هللا ىلصعنه لو مات قبل سدادها, فقد قال 
 .)١( », يبيت ليلتني إال ووصيتُه مكتوبة عندهيشء يويص فيه

وهلذا احلديث نقـل ابـن املنـذر عـن أيب ثـور أن الوصـية 
شى أن يضيع عىل صـاحبه  واجبة عىل من عليه حق رشعي, خيُ

ينٍ هللا أو آلدمي  .)٢(إن مل يوص به, كوديعةٍ ودَ
ين  فذلك من أقبح اإلثم وأرذلـه, وجحده وأما التنكر للدَ

متوعد بالنار, الناس سنة بضدها, وآكل حقوق فهو مقابلة للح
 ملسو هيلع هللا ىلصعىل الصغري منها والكبري, فحـني مـات مـوىل لرسـول اهللا 

, فـذهبوا ينظـرون إليـه, »هو يف النار«: ملسو هيلع هللا ىلصيدعى كركرة, قال 
 .)٣(فوجدوا عباءة قد غلها

: فقـالوا ملسو هيلع هللا ىلصويف يوم خيرب أقبل نفر مـن أصـحاب النبـي 
فـالن : جل فقـالوافالن شهيد, وفالن شهيد, حتى مروا عىل ر

                                                 
(١) אF٢٧٣٨E،F١٦٢٧KE
(٢) אאF٥L٣٥٩KE
(٣) אF٣٠٧٤KE
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كـال إين رأيتـه يف النـار يف بُـردة «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسـول اهللا . شهيد
 .)١( »غلَّها, أو يف عباءة غلَّها

مسألة اإلقراض بآداب منهـا مـا يتعلـق  ملسو هيلع هللا ىلصوحيوط النبي 
ضبــاملق أن يستشــعر املقــرض فضــل اهللا عليــه : , ويف أوهلــا رِ

فيقلبـل وتوسيعه عليه يف رزقه; بام يعينه عـىل عـون إخوانـه , 
النعمة بشكر اهللا واإلخالص له يف هذا العمل , وختليص النيـة 
مما يشينها من مراءاة الناس وانتظار تبجيلهم والتطلع إىل قوهلم 

وجـه أو املِنَّة عىل املقرتض, فهذا كله ال يصنعه من أراد بقرضه 
 .وأجره يف الدار اآلخرة اهللا تعاىل

ا ; باشرتاط زيادة يف وأعظم ما ينبغي أن يتنزه عنه أكل الرب
املال عند السداد, فهـذا مـن اكـرب الكبـائر, وصـاحبه متوعـد 

واْ ﴿ باحلرب من اهللا عز وجل  رُ ذَ ـواْ اهللاَّ وَ قُ نُواْ اتَّ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ
نِنيَ  مِ ؤْ نتُم مُّ ا إِن كُ بَ نَ الرِّ يَ مِ قِ ا بَ بٍ  مَ رْ واْ بِحَ نُ أْذَ واْ فَ لُ عَ فْ ْ تَ إِن ملَّ فَ

ـونَ مِّ  لِمُ مْ الَ تَظْ الِكُ ـوَ وسُ أَمْ ؤُ ـمْ رُ لَكُ بْتُمْ فَ إِن تُ ولِهِ وَ سُ رَ نَ اهللاِّ وَ
ونَ  لَمُ الَ تُظْ ض لمقـرِ ال جيـوز لكام , )٢٧٩−٢٧٨: البقرة( ﴾وَ

بمنافع أخر سو املال; كاهلدايا وطلب  مدينهأن يستفيد من 

                                                 
(١) F١١٤KE
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: مقـوهل ملسو هيلع هللا ىلصوقد روي عن عدد من أصحاب النبي , الشفاعات
 .)١( »جر نفعاً فهو رباً كل قرض «

 استنكر عبد اهللا بـن سـالم عـىل بعـض أهـل املدينـة وقد
م اهل النبوية ه من الربـا, من املقرتِض, ديةقبوهلَ فقـال أليب  وعدَّ

, فـإذا كـان لـك : موسى األشعري إنك بأرض فيها الربا فاشٍ
ـل  ـل شـعري أو محِ ل تِبنٍ أو محِ , فأهد إليك محِ عىل رجل حقٌ

; فال تأخ هقَتٍ  .)٢( »فإنه رباً . ذْ
املنفعة التي جتر إىل الربا يف القرض , هـي ": ابن القيمقال 

التي ختص املقرِض, كسـكنى دار املقـرتِض وركـوبِ دوابـه , 
بولِ هديته , , فإنه ال مصلحة للمقرتض يف ذلك واستعاملِه , وقَ

بخالف املسائل ذات املنفعة املشـرتكة بيـنهام, ومهـا متعاونـان 
 .)٣("من جنس التعاون واملشاركة عليها, فهي

حسن االستقضـاء إذا حـل ومن آداب املقرِض أن يكون 
يطلب ماله بأحسن طريقة وأمجل سـبيل, ال أن وقت السداد, ف

                                                 
(١)אאאא

אאF٥L٣٥٠Eאא،
F٩٧٢٨KEאאאKملسو هيلع هللا ىلص

(٢) אF٣٨١٤KE
(٣) אאאF٩L٢٩٧KE
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حـني  ملسو هيلع هللا ىلصيفعل ما فعله احلرب اليهودي زيد بن سعنة مع النبـي 
جاء يطلب ماله, فأغلظ يف مطالبته وأساء ; حتى قام إليه عمـر 

 .منه وأن يعلمه أدب اخلطاب مع األنبياءيريد أن ينال  ملسو هيلع هللا ىلص
يا عمر, أنا وهو كنا إىل «: بحلمه قال لعمر ملسو هيلع هللا ىلصلكن النبي 

ه بحسن : غري هذا منك أحوج أن تأمرين بحسن القضاء, وتأمرَ
التقايض, انطلق يا عمر أوفه حقه, أما إنه قـد بقـي مـن أجلـه 

 .)١(»ثالثني صاعاً لتزويرك عليه] يا عمر[ثالث, فزده 
 ملسو هيلع هللا ىلصاً ملن رزقه اهللا حسـن التقـايض, فقـد دعـا النبـي وهنيئ

حاً إذا «: لصاحب هذا الفعل بالرمحة, فقال رحـم اهللا عبـداً سـمْ
حاً إذا قض حاً إذا اشرت, سمْ  .)٢( »ىـى, سمحاً إذا اقتضـباع, سمْ

رس ـالتجـاوزُ عـن املعـوأحسنها; صور التقايض سمح وأ
ه, كام  ين الذي حلَّ سدادُ ه يف الدَّ انَ  ﴿: قال تعاىلوإنظارُ إِن كَ وَ

يْس ةٌ إِىلَ مَ نَظِرَ ةٍ فَ َ رسْ نـتُمْ ـَذُو عُ ـمْ إِن كُ كُ ٌ لَّ ـريْ واْ خَ قُ ـدَّ أَن تَصَ ةٍ وَ رَ
ونَ  لَمُ عْ  ).٢٨٠:البقرة( ﴾ تَ

فإنظار املعرس من أفضل ما يتقرب به املسلم إىل ربه, وهو 
تلقـت املالئكـة روح «: ملسو هيلع هللا ىلصسبب يف مغفرة الرب للعبد, يقول 

                                                 
(١) אF٢L٣٧EאאF٦L٥٢EK
(٢) אF٢٠٧٩KE
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? قال: ان قبلكم, فقالوارجل ممن ك . ال: أعملت من اخلري شيئاً
روا : قال. تذكر: قالوا نظـِ كنت أداين الناس, فـآمر فتيـاين أن يُ

جتـوزوا «: املعرس ويتجوزوا عن املـورس, فقـال اهللا عـز وجـل
أنا أحق بذا منـك, جتـاوزوا عـن : فقال اهللا«: , ويف رواية»عنه

 .)١( »عبدي
أنـه  سـلم عـن أيب قتـادة ويف تأكيد هذا املعنى أخرج م

. إين معرس: طلب غريامً له فتوار عنه, ثم وجده, فقال الغريم
فـإين : فقـال أبـو قتـادة. آهللا: آهللاُ? قال الرجـل: فقال أبو قتادة

ب «: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا  رَ من رسه أن ينجيه اهللا من كُ
  .)٢( »يوم القيامة فلينفس عن معرس أو يضعْ عنه

رب الت ه ومن الكُ ي يرفعها اهللا يوم القيامـة املكـث يف حـرِّ
أظلـه  ;من أنظر معرساً أو وضع له«: ملسو هيلع هللا ىلص, يقول  الشديد املديد

 .)٣( »اهللا يوم القيامة حتت ظل عرشه يومَ ال ظلَ إال ظِلُه
هـا, فقـد أجر ويف إنظار املعرس أجرُ الصدقة بـل ضـعفُ 

رساً فلـه بكـل يـومٍ ـمن أنظر مع«: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمع بريدة النبي 

                                                 
(١) אF٢٠٧٧E،F١٥٦٠KE
(٢) F١٥٦٣EK
(٣) אF١٣٦E،F٨٤٩٤KE
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راً فله بكل يـوم ـمن أنظر معس«: ثم سمعه يقول. »مثلِه صدقةٌ 
ثليْه صدقة  .»مِ

فلـه بكـل «: إين سمعتك تقول! يا رسول اهللا: فقال بريدة
من أنظر معرساً فله بكل «: ثم سمعتك تقول, »يومٍ مثلِه صدقة
له بكل يوم صدقة قبـل أن حيِـلَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص, فقال »يوم مثليه صدقة

ثليه صدقةالدين, فإذا حلَّ الد  .)١(»ين فأنظره, فله بكل يوم مِ
ـا ملسو هيلع هللا ىلصكام يعلـم النبـي  : املقـرتضَ مجلـةً مـن اآلداب, أوهلُ

ين وعدم تأخري السـداد عنـد القـدرة عـىل  العجلةُ بتسديد الدَ
اء  ﴿القضاء, فهذا أقل ما نقابلُ فيه معـروفَ الـدائن  ـزَ ـلْ جَ هَ

ــانُ  سَ حْ ِ ــانِ إِالَّ اإلْ سَ حْ ِ ــرمحن( ﴾اإلْ ــ). ٦٠:ال ــمح وكي ف تس
ه أن يامطل يف رد احلق إىل من أحسن إليـه وفـرج  لإلنسان نفسُ
بامله كربَه, إنه بذلك يضع نفسه موضـع التهمـة واإلثـم, قـال 

ه وعقوبتَه«: ملسو هيلع هللا ىلص رضَ ِلُّ عِ رضه بأن ", أي )٢( »يلُّ الواجدِ حيُ حيِل عِ
 .)٣("ظلمني ومطلني, وحيل عقوبتَه أي احلبسُ والتعزير: يقول

                                                 
(١) F٢٢٥٣٧KE
(٢)   א F٤٦٨٩E  א  ،F٣٦٢٨E  א ،

F٢٤٢٧E،F١٨٩٦٢KE
(٣) אF١٠L٢٢٧KE
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التأخر يف السـداد مـع القـدرة  ملسو هيلع هللا ىلصترب ويف حديث آخر يع
, وأما )١( »مطل الغني ظلم«: ملسو هيلع هللا ىلصعليه من الظلم املحرم, فيقول 

 .غري الواجد فليس بمأزور
إذا حان وقت السداد, ومل جيد املـَدينُ مـا يـرد بـه دينـه, و

فينبغي عليه أن جيتهدَ يف الوفاء باألجل الذي حـدده للسـداد, 
 ملسو هيلع هللا ىلصل, وقد فعل ذلك النبـي ولو أن يستدين من آخر لريد لألو

يناً كان عليه, فأرسل  إىل خولة  ملسو هيلع هللا ىلصحني جاءه أعرايب يتقاضاه دَ
ك متر فأقرضـيْنا حتـى يأتيَنـا «: بنت قيس, فقال هلا إن كان عندَ

ــا; فنقضــيكِ  ن ــا رســول اهللا: فقالــت ,»مترُ . نعــم بــأيب أنــت ي
, فقىض األعرايبَ  تْهُ  .)٢(فأقرضَ

عىل قضاء الدين قصة عجيبة يف احلرص  ملسو هيلع هللا ىلصوحيكي النبي 
ــ ــا ل ــه, حيكيه ــه احلــرص عــىل ســداد يف أجل ــدينيعلم أمت  ال

, إهنا قصة رجل من بني إرسائيل سأل بعضَ بني واالجتهاد فيه
ه ألف دينار فقال هم«: إرسائيل أن يُسلِفَ دُ . ائتني بالشهداء أُشهِ

 .كفى باهللا شهيداً : فقال

                                                 
(١) אF٢٤٠٠E،F١٥٦٤KE
(٢) אF٢٤٢٦KE
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: كفــى بــاهللا كفــيالً قــال: فقــال. فــأتني بالكفيــل: قــال 
 .دقتص

ى ـفدفعها إليه إىل أجل مسمى, فخـرج يف البحـر, فقضـ
له,  م عليه لألجل الذي أجَّ قدَ حاجته, ثم التمس مركِباً يركبها يَ
بة فنقرها, فأدخـل فيهـا ألـف دينـار  , فأخذ خشَ فلم جيد مركباً
ها, ثـم أتـى هبـا إىل  عَ ج موضِ وصحيفةً منه إىل صاحبه, ثم زجَّ

 كنت تسلفت فالناً ألف دينار اللهم إنك تعلم أين: البحر فقال
, فـريض بـك, وسـألني : فسألني كفيالً فقلت كفى باهللا كفـيالً

ـدت أن : شهيداً فقلت , فريض بـك, وإين جهَ كفى باهللا شهيداً
ها كَ . أجد مركباً أبعث إليه الذي له, فلـم أقـدر, وإين أسـتودعُ

فرمى هبا يف البحر, وانرصف وهو يف ذلك يلتمس مركباً خيرج 
 .دهإىل بل
فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قـد جـاء  

, فلـام  بامله, فإذا باخلشبة التي فيها املال فأخـذها ألهلـه حطبـاً
 .نرشها وجد املال والصحيفة

م الذي كان أسلفه   , فـأتى بـاأللف دينـار )أي املدين(ثم قدِ
واهللا ما زلت جاهداً يف طلب «: فقال] ه وصلمالوهو ال يظن أن [
 .ركبٍ آلتيك باملك, فام وجدتُ مركباً قبل الذي أتيتُ فيهم
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يء? فإن اهللا قـد أد عنـك ـهل كنت بعثت إيلَّ بش: فقال
فْ باأللف الدينار راشداً   .)١( »الذي بعثتَ يف اخلشبة, فانرصِ

ــه  ــي ينب ــن اآلداب الت ــا ملسو هيلع هللا ىلصوم د املقــرتض عليه ــرُ ; أن ي
دينُ الدين بأفضل منه, من غري أن يكون هذا رشطـاً عليـه  الـمَ

رفاً الزماً تعـارف النـاس عليـه,  حني استدان, حتـى ال وال عُ
 .يكون ذلك من الربا

ديـن,  ملسو هيلع هللا ىلصكـان يل عـىل النبـي : يقول جابر بنُ عبد اهللا 
 . )٢(فقضاين وزادين

 ملسو هيلع هللا ىلصمن أعرايب, فجاء الرجل إىل النبي  ملسو هيلع هللا ىلصواستدان النبي 
ال , وقـملسو هيلع هللا ىلصيطلب دينه بجفاء, فزجره الصحابة ورفَق به النبي 

ناً «: ألصحابه إنـا ال نجـد : فقـالوا. , فأعطوه إياه»اشرتوا له سِ
نِّه نَّاً هو خريٌ من سِ فاشرتوه, فأعطوه إياه, فإن من «: قال. إال سِ
 .»خريكم أحسنَكم قضاءً 

 .)٣("أوفيتني أوفاك اهللا": ويف رواية أن الرجل قال

                                                 
(١) אאאK
(٢) אF٢٣٩٤E،F٧١٥KE
(٣) אF٢٣٩٠E،F١٦٠١KE
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ويف احلـديث جـوازُ املطالبـة بالـدين إذا ": قال ابن حجر
ه  ملسو هيلع هللا ىلصأجلُه, وفيه حسنُ خلقِ النبي حلَّ  لمه, وتواضعُ ظَم حِ وعِ

وإنصافُه, وأن من عليه دين ال ينبغي له جمافـاةُ صـاحبِ احلـق 
وفيه جوازُ وفاء ما هو أفضل من املِثل املقرتَض; إذا مل تقـع ... 

 .)١("رشطيةُ ذلك يف العقد, فيحرم حينئذ اتفاقاً 
دين أن يشكر الدائنَ عىل لو بكلمة إحسانه, و ومما ينبغي للمَ

ا ـــبي كام ينقل لنــد صنعه النـقها معروفه, وــطيبة; يشكر له في
أربعـني ألفـاً,  ملسو هيلع هللا ىلص استقرض منـي النبـي : بقولهاهللا بن أيب ربيعة عبد

 .)٢( »بارك اهللا تعاىل يف أهلك ومالك«: فجاءه مال, فدفعه إيل, وقال
 .)٣( »داءُ إنام جزاءُ السلَف احلمدُ واأل«: ملسو هيلع هللا ىلص ويف حديث آخر قال 

محدُ املقرتِض للمقـرِض "ينبغي  ورشحه املناوي فرأ أنه
ه له, قال الغزايل دين عنـد : والثناءُ عليه وأداءُ حقِ فيستحب للمَ

د املقيضَّ له, بـأن يقـول بـارك اهللا لـك يف : قضاء الدين أن حيمَ
الدعاء للمحسن من أحسن صـور مقابلـة , ف)٤("أهلك ومالك

                                                 
(١) אF٥L٥٧KE
(٢) אF٤٦٨٣KE
(٣) אF٤٦٨٣Eא،F٢٤٢٤KE
(٤) אF٢L٥٧٣KE
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نِعَ إليه معروف, فقال لفاعله«: ملسو هيلع هللا ىلصاإلحسان, فقد قال  : من صُ
 .)١( »فقد أبلغ يف الثناء ;جزاك اهللا خرياً 

وامتثاله ما حيوط  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا ففي تلمس هدي النبي 
املجتمع من كثري من أسباب الشقاق, ويقارب بني املسلمني, 
فيحفظ إلفتهم ويزيد حمبتهم, وحيقق أخوهتم , فهم كاجلسد 

لُ ﴿الواحد  َ قُ أَلَّفَ بَنيْ ا وَ ِيعاً مَّ ضِ مجَ ا يفِ األَرْ تَ مَ قْ وْ أَنفَ ِمْ لَ وهبِ
يْ  ـكِنَّ اهللاَّ أَلَّفَ بَ لَ ِمْ وَ لُوهبِ َ قُ تْ بَنيْ فَ كِيمٌ أَلَّ يزٌ حَ زِ هُ عَ مْ إِنَّ ﴾ نَهُ

 .)٦٣: األنفال(
***  

                                                 
(١) אF٢٠٣٥KE
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 سالمة اجملتمع من الشقاق: املبحث اخلامس 
, فـامزال النـاس ـبيلِّ  االختالف بني الناس أمـر طبعـي جِ

خيتلفون بسبب اختالف طبائعهم وتصـوراهتم لألمـور, لكـن 
هذا االختالف ال يصح أن يؤدي باإلخوة إىل التشاحن وفساد 
ذات البني, فالشقاق والتشاحن الذي يقع بني الناس إنام هو يف 
 , حقيقته بعضُ كيد إبليس الذي جيعل اخلـالف الصـغري كبـرياً

ه وما يزال ينفخ يف أوداج الواحد فينا حتى  يوغرَ صدره ويوقعَ
إن إبليس يضـع «: بقولهملسو هيلع هللا ىلص يف إخوانه, وقد نبه إىل ذلك النبي 

هـم  عرشه عىل املاء, ثم يبعث رساياه, فأدناهم منه منزلة أعظمُ
هم فيقول ما صنعتَ : فيقول. فعلتُ كذا وكذا: فتنة, جييء أحدُ

هم فيقول ما تركته حتى فرقتُ بينه وبني : شيئاً حتى جييء أحدُ
 .)١(»نِعمَ أنت: ويقول: فيدنيه منه. امرأته

ولبيان مد حرص الشيطان عىل اإلفساد بـني املسـلمني 
إن الشيطان قد أيِس أن يعبده «: وهو يقولملسو هيلع هللا ىلص نستمع إىل النبي 

, فهـذا )٢(»املصلون يف جزيرة العرب, ولكن يف التحريش بينهم
ديث من املعجـزات النبويـة ملـا فيـه مـن إخبـار بالغيـب , احل

                                                 
(١) F٢٨١٣KE
(٢) F٢٨١٢KE
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أن يعبده أهـل ] أي أصابه اليأس[آيس  "أن الشيطان : ومعناه
ولكنه يسعى يف التحريش بيـنهم باخلصـومات جزيرة العرب, 

ــا ه ــتن ونحوِ ــحناء واحلــروب والف ــني )١("والش , فاخلصــام ب
وقِـعَ  املسلمني بعض كيد الشيطان ﴿ ـيْطَانُ أَن يُ يـدُ الشَّ رِ ـامَ يُ إِنَّ

اء يفِ  ضَ بَغْ الْ ةَ وَ اوَ دَ عَ مُ الْ يْنَكُ ِ بَ املَْيْرسِ رِ وَ َمْ ـرِ   اخلْ ـن ذِكْ مْ عَ كُ ـدَّ يَصُ وَ
ونَ  اهللاِ نتَهُ لْ أَنتُم مُّ هَ الَةِ فَ نِ الصَّ عَ  ).٩١: املائدة(﴾  وَ

والتفرق والشحناء بـني املسـلمني يفسـد عـىل املـرء دينـه, 
تفتَح أبواب «: ملسو هيلع هللا ىلصويكفي أنه مانعٌ مغفرةَ اهللا لذنوب العباد, قال 

رك ـخلميس, فيُغفر لكل عبد مسلم ال يشاجلنة يومَ االثنني ويوم ا
; إال رجالً كانت بينَه وبني أخيه شحناء, فيقال روا : باهللا شيئاً أنظـِ

 .)٢(»هذين حتى يصطلحا, أنظروا هذين حتى يصطلحا
أخـروا الغفـران هلـام  −واهللا أعلم  −يعني  ": قال الباجي
 .)٣("حتى يصطلحا

ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبــي −ويف إسـناده ضــعف  −ويف حـديث آخــر 
رجـل أمَّ : ثالثة ال ترتفع صالهتم فوق رؤوسـهم شـرباً «: قال

                                                 
(١) אאF٦L٥٧KE
(٢) F٢٥٦٥KE
(٣) אאF٤L٣٠١KE
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هـا عليهـا سـاخط,  قوماً وهم له كارهون, وامرأة باتت وزوجُ
وانِ متصارمان  .أي متشاحنان) ١(»وأخَ

ويف مواجهة هذا اخلطب اجللل; أمـر اهللا بـأمرين مهمـني 
أوهلام يقطع دابـر اخلصـومة ويسـد باهبـا, وهـو حسـن الظـن 

 .الثاين هو اإلصالح بني املتخاصمنيبالعباد, و
 حسن الظن باآلخرين: أوالً 

إن كثرياً من املشكالت التي تقع بيننا ليس مردها إىل أسباب 
حقيقية, بل ترجع إىل ظنون يقذفها الشيطان يف صدورنا, ننساق 

 .إليها, فتكون سبباً يف وقوع العداوة وزيادة الشقاق
ء, والـرباءة مـن واألصل يف املسـلم السـالمة مـن السـو

يطـوف بالكعبـة ملسو هيلع هللا ىلص رأيـت النبـي   :التهمة, فقد قال ابن عمـر
مــا أطيبــك وأطيــب رحيــك, مــا أعظمــك وأعظــم «  : ويقــول

حرمتك, والذي نفس حممد بيده حلرمة املؤمن أعظـم عنـد اهللا 
 .  )٢( »   حرمة منك, ماله ودمه, وأن يظن به إال خرياً 

                                                 
(١) אF٩٧١KE

F٢EאF٢٩٣٢KE 
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يقـدح يف سـالمته, وقد ذم اهللا تعاىل التعرض للمسلم بام 
إِنَّ ﴿ : ولو بالظن , إذا مل يكن هلذا الظن ما يربره, فقـال تعـاىل

مٌ   ).١٢: احلجرات(﴾ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْ
ورأ العلامء يف اآلية ما يشري إىل وجود ظن يأثم فيه املرء, 

هام, فقـال ـان الفـرق بينـــدوا يف بيـم فيه, فاجتهـوآخر ال يأث
يريد ظن السـوء ومعنـاه أن ": ن املذمومعيسى بن دينار يف الظ

تعادي أهلك وصـديقك عـىل ظـن تظنـه بـه دون حتقيـق , أو 
 .)١( "حتدث بأمر عىل ما تظنه فتنقله عىل أنك قد علمته

وهكذا فإن احلكم عىل الناس بمجرد الظن دون استدالل  
يْسَ  ﴿: بدليل هو الظن اآلثم, وقد قال عز وجل ا لَ فُ مَ الَ تَقْ وَ

هُ لَكَ بِ  نـْ ـانَ عَ ـلُّ أُولــئِكَ كَ ادَ كُ ؤَ فُ الْ َ وَ بَرصَ الْ عَ وَ مْ مٌ إِنَّ السَّ لْ هِ عِ
والً  ؤُ سْ   ).٣٦: اإلرساء(﴾ مَ

ومن الظن املحرم ما يؤدي بصاحبه إىل التجسس والتوثق 
إياكم والظـن , فـإن الظـن  «   : ملسو هيلع هللا ىلصللظنون, وقد قال رسول اهللا 

حتاسـدوا وال أكذب احلـديث, وال جتسسـوا وال تنافسـوا وال 
ترك حتقيق الظـن ", فاملراد )٢(  » تباغضوا وكونوا عباد اهللا إخواناً 

                                                 
F١EאאF٤L٢٩٩KE 
F٢EF٢٥٦٣KE 
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الذي يرض باملظنون به , وكذا مـا يقـع يف القلـب بغـري دليـل , 
وذلك أن أوائل الظنون إنام هي خواطر ال يمكن دفعهـا , ومـا 

جتـاوز اهللا لألمـة « : ال يُقدر عليه ال يُكلف به , ويؤيده حديث
 .)١("»به أنفسها عام حدثت

أراد أن ظن القبيح باملسلم كهمـزه , وملـزه ": قال البيهقي
ي عنه , وأخرب أنه إثم, وهنى عنـه وعـن  والسخريةِ واهلزء به هنُ
التجسس , وهو تتبع أحواله يف خلواته وجوف داره والتعرف 
هلا, فإن ذلك إذا بلغه ساءه وشق عليه, فكان التعرض لـه مـن 

قال سهل ... موجب له , وال مرخص فيه باب األذ الذي ال 
من أراد أن يسلم من الغيبة , فليسـد عـىل نفسـه : (بن عبد اهللا 

باب الظنون , فمن سلم من الظن سلم مـن التجسـس , ومـن 
سلم من التجسس سلم من الغيبة, ومن سلم من الغيبـة سـلم 

 .)٢() من الزور , ومن سلم من الزور سلم من البهتان
ملسو هيلع هللا ىلص ى ورد يف حـديث مرفـوع إىل النبـي ومثل هـذا املعنـ

ملسو هيلع هللا ىلص بإسناد فيه ضعف; لكن معناه صحيح, وفيه أن رسـول اهللا 
الطرية , والظن , واحلسد , فمخرجه : يف اإلنسان ثالثة « : قال

                                                 
F١EאF١٠L٤٨١KE 
F٢EאאאF٥L٢٩٤،٣١٦KE 
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من الطرية أن ال يرجع , وخمرجه من الظن أال حيقق , وخمرجـه 
 .)١(» من احلسد أن ال يبغي

لـب سـوء الظـن ويـؤدي اد عام جيومما ينبغي أيضاً االبتع
, فليس من احلكمة أن يضع املرء نفسه يف مواطن الشبهة ثم إليه

كـان أبعـد ملسو هيلع هللا ىلص ينتظر من الناس أن يتلمسوا له املعاذير, ونبينـا 
الناس عن مواطن الشبهة وسوء الظن, فهو النبي الذي يـؤمن 
الناس بعصمته وتزكيته من قبل ربه, لكنه ورغم ذلك سعى يف 

ه وسالمته, ملـا أتتـه زوجتـه صـفية تـزوره يف إظهار براءة حال
معتكفه يف املسجد يف اعتكافه يف العرش األواخر مـن رمضـان, 

معهـا ملسو هيلع هللا ىلص فتحدثت معه ساعة, ثم قامت تريد بيتها, فقام النبي 
, حتى إذا بلغت باب املسـجد عنـد بـاب أم سـلمة مـر  رافقهاي

نبـي , فقال هلـام الملسو هيلع هللا ىلصرجالن من األنصار, فسلام عىل رسول اهللا 
 .»عىل رسلكام إنام هي صفية بنت حيي«: ملسو هيلع هللا ىلص

سبحان اهللا يا رسول اهللا وكـرب علـيهام, فقـال النبـي : فقاال
إن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الـدم وإين خشـيت أن «: ملسو هيلع هللا ىلص

عـىل أمتـه ملسو هيلع هللا ىلص بيـان شـفقته ", وفيـه )٢( »يقذف يف قلوبكام شـيئاً 
                                                 

F١ E א   א F٢L٦٣E א  ،
אאF٨٤٣٧KE 

F٢EאF٢٠٣٥KE 
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التعـرض وفيه التحرز مـن . وإرشادهم إىل ما يدفع عنهم اإلثم 
لسوء الظن واالحتفاظ من كيد الشيطان واالعتـذار , قـال ابـن 

وهذا متأكد يف حق العلامء ومن يُقتد به, فال جيوز : دقيق العيد 
هلم أن يفعلوا فعالً يوجب سـوء الظـن هبـم وإن كـان هلـم فيـه 

لص, ألن ذلك سبب إىل إبطال االنتفاع بعلمهم  .)١( "خمَ
استحق د أحل عرضه وأما من قصد مواضع الشبهات فق

سوء الظن فيه , كمن دخل إىل مكـان يظـن بداخلـه السـوء أو 
الفساق والفجار أو غاب عن اجلمع واجلامعات, قال  بَ صاحَ 

سوء الظن جائز عن أهل العلـم ملـن كـان مظهـراً ": ابن بطال
للقبيح وجمانباً ألهل الصـالح وغـري مشـاهد يف الصـلوات يف 

كنـا إذا فقـدنا الرجـل ىف صـالة : (اجلامعة, وقد قال ابن عمـر
 .)٢( ")العشاء والصبح أسأنا الظن به

من تعرض للتهمة فال يلـومن (  :  قال عمر بن اخلطاب
من أساء به الظن, ومن كتم رسه كان اخليار إليه, ومـن أفشـاه 
كان اخليار عليه, وضع أمر أخيك عىل أحسنه حتى يأتيك منـه 

وأنـت  ,خيك سـوءاً ما يغلبك, وال تظنن بكلمة خرجت من أ
                                                 

F١EאF٤L٢٨٠KE 
F٢EאF٩L٢٢٦Eאא،

F٣٣٥٣Eא،F٣L٥٩EK 
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, وكن يف اكتساب اإلخـوان فـإهنم جنـة  جتد هلا يف اخلري حممالً
 ,عند الرخاء وعدة عند البالء, وآخ اإلخوان عىل قدر التقـو

 .)١( ) وشاور يف أمرك الذين خيافون اهللا
ومما حيسن التنبيه عليه أنه شاع عىل ألسـنة بعـض العـوام 

صـحابه تـدعو إىل وإىل بعـض أملسو هيلع هللا ىلص أحاديث منسوبة إىل النبي 
إساءة الظن بالناس طلباً للسالمة منهم, فهذه اآلثار ال تصـح, 

 .وإن وجهها بعض العلامء ومحلها عىل معاين مجيلة
: , ومثلـه»احلزم سوء الظن«: ملسو هيلع هللا ىلص ومن ذلك ما نسب إليه 

, وهـذان احلـديثان حكـم »احرتسوا من الناس بسـوء الظـن«
: اين عـن كلـيهامقـال األلبـ. عليهام العلامء بالضـعف الشـديد

ثم إن احلديث منكر ": , ثم قال عن الثاين منهام"ضعيف جداً "
فيهـا ملسو هيلع هللا ىلص عندي ; ملخالفته لألحاديث الكثرية التي يـأمر النبـي 

 .)٢( "املسلمني بأن ال يسيئوا الظن بإخواهنم
 اإلصالح بني املتخاصمني: ثانيًا 

وأمــا إذا وقعــت اخلصــومة وأوقــع الشــيطان اإلخــوة يف 
ن اهللا يأمر املجتمع املسـلم إىل املسـارعة يف اإلصـالح شباكه فإ

                                                 
F١Eא?א?F٨٣KE 
F٢EאאF١L٢٨٨KE 
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مْ ﴿ : بني املتخاصمني كُ يْ ـوَ َ أَخَ وا بَنيْ لِحُ أَصْ ةٌ فَ وَ نُونَ إِخْ مِ امَ املُْؤْ إِنَّ
ُونَ  محَ رْ مْ تُ لَّكُ عَ وا اهللاََّ لَ قُ اتَّ , وقد اعتربه من )١٠: احلجرات(﴾ وَ

ثِريٍ مِّ ﴿  :خري القرب واألفعال َ يفِ كَ ريْ ـنْ الَّ خَ مْ إِالَّ مَ اهُ ـوَ ن نَّجْ
كَ  لـِ لْ ذَ عَ فْ مَن يَ َ النَّاسِ وَ الَحٍ بَنيْ وفٍ أَوْ إِصْ رُ عْ ةٍ أَوْ مَ قَ دَ رَ بِصَ أَمَ

ــيامً  ظِ ــراً عَ تِيــهِ أَجْ ؤْ فَ نُ ــوْ ــاتِ اهللاِّ فَسَ ضَ رْ ــاء مَ تَغَ : النســاء(﴾ ابْ
أال أخربكم بأفضل من درجـة «: ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  , وكذا قال)١١٤

صـالح ذات «: قـال. بـىل: قـالوا .»لصدقةالصيام والصالة وا
ال أقـول «: , ويف روايـة, فإن فساد ذات البني هي احلالقـةالبني

 .)١(»حتلق الشعر, ولكن حتلق الدين
يف احلديث حث وترغيب يف إصـالح ذات ": قال الطِّيبي

البني واجتناب اإلفساد فيها, ألن اإلصالح سـببٌ لالعتصـام 
ملسلمني, وفسادُ ذات البـني ثُلمـة بحبل اهللا وعدمِ التفرق بني ا

يف الدين, فمن تعاطى إصالحها ورفـع فسـادها; نـال درجـةً 
 .)٢("فوق ما يناله الصائمُ القائم املشتغل بخاصة نفسه

                                                 
(١) אF٢٥٠٩KE
(٢) אF١٣L١٧٨KE
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ما خطـوةٌ أحـبُ إىل اهللا عـز وجـل مـن ": يقال األوزاع
خطوة يف إصالح ذات البني, ومن أصلح بني اثنني كتب اهللا له 

  ."براءةً من النار
إىل هذه اخلصلة اجلليلة, ملا سمع  أن ملسو هيلع هللا ىلص وقد سارع النبي 

وا باحلجارة فقال  باء اقتتلوا حتى ترامَ بعض أصحابه من أهل قُ
لإلصـالح ملسو هيلع هللا ىلص  , فذهب النبي  )١(»اذهبوا بنا نصلحُ بينهم«: ملسو هيلع هللا ىلص

بينهم مما أخره عـن صـالة اجلامعـة التـي ليسـت بـأعظمَ مـن 
 .اإلصالح بني املسلمني

يف هـذا احلـديث فضـل اإلصـالح بـني  ": قال ابن حجر
الناس ومجعِ كلمة القبيلة وحسمِ مادة القطيعة وتوجـهِ اإلمـام 
بنفسه إىل بعض رعيته لـذلك , وفيـه تقـديمُ مثـلِ ذلـك عـىل 

 .)٢("مصلحة اإلمامة بنفسه
مـن التواضـع ملسو هيلع هللا ىلص ما كان عليه النبي : فيه": قال ابن بطال

ـ رقـة واخلضوع واحلرص عىل قطع اخلالف وحسم دواعِ ي الفُ
 .)٣("عن أمته كام وصفه اهللا تعاىل

                                                 
(١) אF٢٦٣٩KE
(٢) אF٢L١٦٩KE
(٣) אF٨L٨٤KE
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مرة أخر حني حاول اإلصالح بـني ملسو هيلع هللا ىلص كام صنعه النبي 
 .مغيث وزوجته السابقة بَريرة, فقد فارقته, وكان حيبها

كأين أنظـر إليـه يطـوف خلفهـا يبكـي, : يقول ابن عباس
, « : للعباسملسو هيلع هللا ىلص ودموعه تسيل عىل حليته, فقال النبي  يا عباسُ

? أال تعجب من غيثاً , ومن بغضِ بريرةَ مُ غيثٍ بريرةَ  . »!حب مُ
, فــذهب إىل بريــرة يشــفع  وقــد رفِــق النبــي  بمغيــثٍ

لـو «: لزوجها عندها, لعلها ترجعُ إليه, فذهب إليها وقـال هلـا
إنام «: ملسو هيلع هللا ىلصيا رسول اهللا تأمرين? فأجاهبا : فقالت بريرة» راجعتِه
 .)١(ال حاجة يل فيه: فقالت. »أنا أشفع

الكذب بني ملسو هيلع هللا ىلص اإلصالح بني الناس, أجاز النبي وألمهية  
املتخاصمني بقصـد اإلصـالح, كـأن يـذكر عـىل لسـان أحـد 
ني مدحاً خلصمه وثناء عليه, من غري أن يكـون هـذا  املتخاصمَ

ليس بالكاذب من أصلح بـني النـاس, «: ملسو هيلع هللا ىلصقوله حقيقة, قال 
ى خرياً  , أو نَمَ  .)٢(»فقال خرياً

ملسو هيلع هللا ىلص معت رسـول اهللا مـا سـ: (تقول أم كلثوم بنـت عقبـة
الرجل يقـول القـول : رخص يف يشء من الكذب إال يف ثالث

                                                 
(١) אF٥٢٨٣KE
(٢) אF١٩٣٨KE
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يريد به اإلصالح, والرجل يقول القـول يف احلـرب, والرجـل 
 .)١( )واملرأة حتدث زوجها ,حيدث امرأته

الكذب يف هذا وأمثاله جائز بالنص رفقاً : قال ابن العريب 
 .)٢("باملسلمني حلاجتهم إليه

عىل سالمة املجتمع املسلم  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي وهكذا يتبني حرص ا
مــن منغصــات األخــوة ومــبطالت االعــامل الصــاحلات, ويف 

 .وأخراه هاإلذعان هلديه سعادة املسلم يف دنيا
 

*** 
 

 
 
 
 
 

                                                 
(١) F٢٦٧٣١KE
(٢) אF٥L٣٧٧KE
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 خامتة
أخـر إىل حياتنـا , ثم ملسو هيلع هللا ىلص إن نظرة متأملة إىل حياة النبي 

ن عـتكشف للبليد قبل احلصيف البون الشاسع الذي يفصـلنا 
نه يصـدق فينـا مـا قالـه أبـو إ :, ولست أبالغ إذا قلتملسو هيلع هللا ىلصنبينا 

لـو : (−وهـو فينـا أبـني وأصـدق  −الدرداء عن زمن التابعني 
اليوم إليكم ما عرف شيئاً مما كان عليه هو ملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول اهللا 

 ).وأصحابه إال الصالة 
لقد اصطفى اهللا من قبل بنـي إرسائيـل وآتـاهم الكتـاب 

ـمَ وَ  وامللك والسؤدد ﴿ ُكْ احلْ كِتَـابَ وَ ائِيـلَ الْ َ نِي إِرسْ يْنَا بَ دْ آتَ قَ لَ
ةَ  ــوَّ النُّبُ ــة(﴾  وَ واْ ﴿ ,)١٦:اجلاثي ــانُ ينَ كَ ــذِ مَ الَّ ــوْ قَ ــا الْ نَ ثْ رَ أَوْ وَ

تْ  ـَّ متَ ـا وَ نَا فِيهَ كْ ارَ تِي بَ َا الَّ هبَ ارِ غَ مَ ضِ وَ قَ األَرْ ارِ شَ ونَ مَ فُ عَ تَضْ سْ يُ
ــ نِ ــىلَ بَ ــنَى عَ ُسْ ــكَ احلْ بِّ ــتُ رَ لِمَ واْ كَ ُ ــربَ ــامَ صَ ــلَ بِ ائِي َ ﴾ ي إِرسْ

فلام خالفوا منهج اهللا وتنكبوا هـدي رسـله  ,)١٧٣:األعراف(
ــال ــأس ح ــاهلم إىل أب ــريَّ ح ــطفاء, وغ ــنهم االص ــزع اهللا م  ن

كَ ﴿ لـِ نَ اهللاَِّ ذَ بٍ مِّ ضَ اْ بِغَ وْ آؤُ بَ نَةُ وَ كَ املَْسْ ةُ وَ لَّ مُ الذِّ يْهِ لَ بَتْ عَ ِ رضُ وَ
فُ  كْ واْ يَ انُ ُمْ كَ كَ بِأَهنَّ لـِ َقِّ ذَ ِ احلْ ريْ تُلُونَ النَّبِيِّنيَ بِغَ قْ يَ اتِ اهللاَِّ وَ ونَ بِآيَ رُ

ونَ  تَدُ عْ واْ يَ انُ كَ واْ وَّ صَ , وهكذا فسنن اهللا ال )٦١: البقرة( ﴾بِامَ عَ
, ولن حتابينا إذا تنكبنـا رشع اهللا وأعرضـنا عـن هـدي تتخلف
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لِ ﴿  ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  َوَّ نَّتَ األْ ونَ إِالَّ سُ نظُرُ لْ يَ هَ ـنَّتِ فَ ِـدَ لِسُ لَن جتَ نيَ فَ
يالً  وِ ْ نَّتِ اهللاَِّ حتَ ِدَ لِسُ لَن جتَ يالً وَ بْدِ  ).٤٣: فاطر(﴾  اهللاَِّ تَ
ْ  ﴿ اهللا حالنا إذا تبني هذا عرفنا سبب تغيري أَنَّ اهللاَّ ملَ لِكَ بـِ ذَ

ـهِ  سِ ـا بِأَنفُ واْ مَ ُ ـريِّ غَ تَّى يُ مٍ حَ وْ ىلَ قَ ا عَ هَ مَ ةً أَنْعَ مَ اً نِّعْ ريِّ غَ أَنَّ يَكُ مُ مْ وَ
لِيمٌ  يعٌ عَ مِ , فهذا احلال جزاء حيدتنا عن )٥٣: األنفال( ﴾ اهللاَّ سَ

ينـة, إذا تبـايعتم بالعِ «دين اهللا, وعقوبـة اهللا إنـام ترفـع بالتوبـة 
سـلط  ;وتركتم اجلهاد ,وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع

, ويف روايـة »ال ينزعه حتى ترجعـوا إىل ديـنكم اهللا عليكم ذالً 
 حتـى مـنكم تنزع ال ثم ,أعناقكم ىف مذلة اهللا يلزمنكمل«: دأمح

 .)١( »اهللا إىل وتتوبون عليه كنتم ما إىل ترجعون
رجعنا إىل ديننـا, وأن يغفـر الـذنب الـذي واهللاَ أسأل أن ي

يمنـا أن يقتبـارك وتعـاىل ألجله سلط علينا أعداءنا, كام أسأله 
وهنـر , يف  وأن حيرشنا حتـت لوائـه , يف جنـات,  ملسو هيلع هللا ىلصعىل سنته 

حممد وعـىل نبينا مقعد صدق عند مليك مقتدر, وصىل اهللا عىل 
 .آله وصحبه وسلم

***

                                                 
 (١) אF٣٤٦٢E،F٢٧٥٧٣KE
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 املصادر واملراجع
 

 .القرآن الكريم  •
  ,)هـــ٣١١ت (جريــر الطــربي  تــاريخ األمــم وامللــوك , ابــن •

 ., دار املعارف , مرص  ٢حممد أبو الفضل إبراهيم , ط:  حتقيق
 ,دار املعرفة  ,) هـ٧٧٤ت (ريابن كث ,تفسري القرآن العظيم  •

 .هـ ١٤٠٠بريوت , 
ت (ابـن جريـر الطـربي  ,جامع البيـان يف تفسـري القـرآن  •

  .بريوت  ,دار املعرفة  , ٢ط ,)هـ٣١١
 , حممد بن سورة الرتمذي)سنن الرتمذي(اجلامع الصحيح  •

أمحد شاكر, املكتبـة الفيصـلية, مكـة : , حتقيق)هـ٢٧٩ت (
 .املكرمة

ــام ال • ــامع ألحك ــياجل ــد اهللا القرطب ــو عب ــرآن , أب ت ( ق
  .هـ ١٤١٣, دار الكتب العربية , بريوت , )هـ٦٧١

زاد املسري يف علم التفسري, مجال الدين عبد الرمحن بن عـيل  •
 ., املكتب اإلسالمي للطباعة والنرش)هـ٥٩٧ت ( اجلوزي

السلسلة الصحيحة, حممـد نـارص الـدين األلبـاين, مكتبـة  •
 .املعارف , الرياض

) هــ٢٧٥ت(حممـد بـن يزيـد القزوينـي  , هن ماجـسنن اب •
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دار إحيـاء  , ١ط ,حممد فـؤاد عبـد البـاقي : حتقيق وترقيم 
  .الكتب العربية 

, دار )هـــ٢٧٥ت ( ســنن أيب داود , أبــو داود السجســتاين •
  .هـ ١٣٩١احلديث , 

ت ( سنن النسائي, أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي •
, مكتــب ٢أبــو غــدة, طعبــد الفتــاح : , حتقيــق)هـــ٣٠٣

 .هـ١٤٠٦املطبوعات اإلسالمية , حلب, 
: حتقيق, )هـ٤٤٩ت ( رشح ابن بطال عىل صحيح البخاري •

 ,الريـاض ,مكتبة الرشـد ,  ٢, طأبو متيم يارس بن إبراهيم 
 .هـ١٤٢٣

 رشح النووي عىل صحيح مسلم, حييى بـن رشف النـووي •
 .هـ١٤٢٤, عامل  الكتب, الرياض,  ١, ط)هـ٦٧٦ت (
فا بتعريــف حقــوق املصــطفى, أبــو الفضــل عيــاض الشــ •

ــبي ـــ٥٤٤ت ( اليحص ــ)ه ــة والنش ــر الطباع ر ـ, دار الفك
  .هـ١٤٠٩والتوزيع, بريوت, 

 )هـــ٣٥٤ت ( ,أبــو حــاتم البســتي  ,صــحيح ابــن حبــان  •
شعيب األرنـؤوط  , : حتقيق  ,عالء الدين بن بلبان : ترتيب

  .هـ ١٤٠٤بريوت ,  ,مؤسسة الرسالة  ,وحسني أسد 
: حتقيق ,) هـ٣١١ت(حممد بن خزيمة , يح ابن خزيمةصح •
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  .املكتب اإلسالمي ,حممد مصطفى األعظمي 
ــاري • ــامعيل البخ ــن إس ــد ب ــاري, حمم ــحيح البخ ت ( ص

حممد فؤاد عبد الباقي, يف حتقيقـه لكتـاب : , ترقيم)هـ٢٥٦
فتح الباري برشح صحيح البخاري, ابن حجر العسقالين, 

 .هـ١٤٠٧اث, , القاهرة, دار الريان للرت٢ط
صحيح الرتغيب والرتهيب, حممد نـارص الـدين األلبـاين,  •

 ., الرياض, مكتبة املعارف٥ط
 ,) هـ٢٦١ت (مسلم بن احلجاج القشريي  ,صحيح مسلم  •

 ,دار إحياء الرتاث العريب  , ١ط ,حممد فؤاد الباقي : ترقيم 
 .هـ ١٣٧٥بريوت , 

 .لفكر, دار ا)هـ٨٥٥ت ( عمدة القاري, بدر الدين العيني •
عون املعبود رشح سنن أيب داود, أبو الطيب حممـد شـمس  •

ــادي , دار الكتــب  ٢, ط)هـــ١٣٢٩ت ( احلــق العظــيم آب
 .هـ١٤١٥العلمية , بريوت, 

فتح الباري برشح صحيح البخاري, أمحد بن عيل بن حجر  •
, تـرقيم حممـد فـؤاد عبـد البـاقي, )هـ٨٥٢ت ( العسقالين

 .هـ١٤٠٧, دار الريان للرتاث, القاهرة, ٢ط
جممع الزوائد ومنبع الفوائد, نـور الـدين عـيل بـن أيب بكـر  •

 .هـ ١٤١٢ , دار الفكر, بريوت ,)هـ٨٠٧ت ( اهليثمي
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املستدرك عىل الصحيحني, أبـو عبـداهللا حممـد بـن عبـداهللا  •
مصـطفى عبـد : , حتقيـق )هـ٤٠١ت ( احلاكم النيسابوري

 .هـ١٤١١, دار الكتب العلمية , بريوت, ١القادر عطا, ط
, )هــ٢٤١ت ( املسند, أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل الشـيباين •

 .م١٩٩١دار إحياء الرتاث العريب, 
, )هــ٧٣٧ت ( مشكاة املصابيح, حممد اخلطيـب التربيـزي •

, املكتــب اإلســالمي, ٣حممــد نــارص األلبــاين, ط: حتقيــق
 .هـ١٤٠٥بريوت, 

ت ( املصـنف, أبـو بكـر عبــد الـرزاق بـن مهـام الصــنعاين •
, املكتـب ٢, طيحبيب الرمحن األعظمـ: ق , حتقي)هـ٢١١

 .هـ١٤٠٣اإلسالمي , بريوت, 
املعجم الكبـري, أبـو القاسـم سـليامن بـن أمحـد بـن أيـوب  •

ــد : , حتقيــق )هـــ٣٦٠ت ( الطــرباين محــدي بــن عبداملجي
 .هـ١٤٠٤, مكتبة العلوم واحلكم , املوصل, ٢السلفي, ط

***
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